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Pranostiky
● Na sv. Jána jasně, vozí se

seno krásně. (24.6.)

● Na sv. Antonína každá
jahoda se červená. (13.6.)

● Červen voní deštěm.

Červen

Spolku pro rozvoj města Lysá nad
Labem se podařilo pod záštitou
poslance Evropského parlamentu
Mgr. Hynka Fajmona uspořádat semi-
nář o budování a financování cykloste-
zek. Určený byl zástupcům měst
a obcí ležících na Labi mezi
Nymburkem a Čelákovice-
mi a zástupcům Středočes-
kého kraje. Po úvodním
slovu a přivítání účastníků
předsedou spolku Ing. Vla-
dislavem Šťastným přednesl
svůj příspěvek Mgr. Hynek
Fajmon. Týkal se zejména
možností financování cyk-
lostezek z fondů Evropské
unie. Podle jeho názoru je
třeba co nejrychleji připra-
vit projekt celé cyklostezky
v úseku Nymburk - Lysá
nad Labem - Čelákovice
tak, aby mohlo být žádáno
o finační podporu z nového
Fondu pro rozvoj venkova, který bude
podobné záměry podporovat. Přesné
podmínky čerpání financí z tohoto
fondu EU budou známy až na podzim
tohoto roku. Přesto je nutné, aby již
v této fázi podporovaly projekt nové
cyklostezky všechny zúčastněné stra-
ny včetně Středočeského kraje a Po-
vodí Labe.

S dalším příspěvkem vystoupil
Ing. arch. Jan Ritter, který odhadl
náklady na vybudování jednoho kilo-
metru labské cyklostezky na 3 miliony
korun a vybudování celého úseku mezi

Nymburkem, Lysou a Čelákovicemi
zhruba na 300 milionů. Za centrum
dopravního výzkumu promluvil Radek
Bartoš, který vyzdvihl význam cyklos-
tezek jako alternativní možnost
k nynějším způsobům dopravní
obslužnosti.

O své bohaté zkušenosti s budová-
ním cyklostezek se s účastníky semi-
náře podělil místostarosta moravského
města Hranice Miroslav Wildner.
Upozornil na to, že aktivity podobné-
ho druhu s jistotou narazí na spoustu
problémů. Jako nejpodstatnější pro
přípravu projektu označil pečlivý
výběr trasy a vyřešení veškerých
majetkoprávních vztahů k dotčeným
pozemkům. Stejně tak je nezbytně
nutné držet se striktně všech podmínek
směrnic pro financování. Kontroly
státních úředníků jsou nekompromis-

ní. Zkušenosti z výstavby cyklostezky
podle Bečvy ukazují i na nutnost peč-
livého geologického průzkumu. Okolí
řek je plné naplavenin, kaveren
a nevhodný postup výstavby by se
mohl v budoucnu vymstít. Upozornil
rovněž na požadavky jednotlivých

povodí. Ty totiž musí po bře-
zích řek jezdit s těžkou tech-
nikou, což vyžaduje vyso-
kou únosnost cyklostezek,
pro samotnou jízdu kol zcela
nadbytečnou, a tím se
výstavba velmi prodražuje.
Povodí se ale na těchto více-
nákladech odmítají podílet.
Pro jejich techniku totiž sou-
časné potahové cesty stačí.
Změnu v postoji podniků
povodí lze podle něj očeká-
vat až s výměnou vedení
nadřízeného ministerstva
zemědělství po volbách.

Za klíčovou pro českou
cyklistiku jako takovou považuje
polabskou cyklostezku David Mourek
z Nadace partnerství. Požadavků na
finanční podporu podobných projektů
jsou v celé České republice spousty,
avšak zdroje jsou omezené. „Je třeba
zamyslet se, kolik z toho je vůbec ufi-
nancovatelné,“ uvedl a dodal, že
v poslední době naštěstí začínají tyto
projekty podporovat i soukromí spon-
zoři. Jako příklad uvedl automobilku
TPCA, energetickou společnost ČEZ
a kurýrní společnost DHL.

Jiří Havelka, Petr Kopecký

Další etapa labské cyklostezky má naději 
na peníze z EU

Hurá na prázdniny!
Přejeme našim dětem a učite-

lům kouzelné prožitky během let-
ních prázdnin.

Můžete pobývat daleko za hra-
nicemi naší republiky, ale nezapo-
mínejte poznat i svoji domovinu.
Krásu naší země by měl objevovat
každý.

Proto hurá děti, prázdniny jsou
za dveřmi!                      Redakce

Budoucnost nymburské nemocnice je nejistá
Ačkoli dění v „okresní“ ne-

mocnici hýbe především nymbur-
skou veřejností, i v Lysé se mě už
několik občanů ptalo na situaci.
Pokusím se ji proto popsat
z pohledu kraje.

Po více než tříleté přípravě
včetně řady diskusí s odbornou
i laickou veřejností schválilo na
jaře roku 2004 zastupitelstvo
Středočeského kraje koncepci
zdravotnictví. Ta v oblasti akutní
lůžkové péče předpokládá existen-
ci čtyř páteřních nemocnic (Kolín,
Mladá Boleslav, Kladno a Pří-
bram) se specializovanými obory,
které ve formě akciových společ-
ností zůstanou v majetku kraje.
Dále tu budou nemocnice zajišťu-

jící především základní obory -
chirurgie a interna, k nimž podle
místních podmínek přibudou
i další obory. Podle koncepce
předá kraj tyto nemocnice formou
nájmu či prodeje jiným provozo-
vatelům. Mezi tato zařízení patří
i nemocnice v Nymburce. Pro úpl-
nost dodávám, že vysoce speciali-
zovaná péče má být pro Středoče-
chy zajišťována v pražských ne-
mocnicích, popřípadě v krajských
nemocnicích sousedních krajů.

V novém volebním období
začal kraj koncepci naplňovat. Na
jaře 2005 schválilo zastupitelstvo
přeměnu páteřních nemocnic,
k nimž byla přiřazena ještě bene-
šovská nemocnice, na akciové

společnosti, jejichž stoprocentním
vlastníkem zůstává kraj. Forma
obchodní společnosti umožňuje
lepší hospodaření nemocnic, aniž
by se zhoršila kvalita poskytované
péče. Ve stejném období byla
vyhlášena soutěž na pronájem či
prodej ostatních krajských nemoc-
nic jiným provozovatelům. Mezi
podmínkami pronájmu či prodeje
bylo i zachování zdravotní péče ve
stejném rozsahu.

Situace se ale začala kompliko-
vat ve chvíli, kdy levicoví poslan-
ci v parlamentu předložili legisla-
tivní úpravu, která krajům zne-
možňovala takto s nemocnicemi,
do té doby krajskými příspěvko-

Pokračování na str. 11
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V květnu se konala tři jednání
rady města a zastupitelé se sešli na
jednom zasedání. Poslední jednání
rady se odehrálo až po redakční
uzávěrce, a tak si informace z něj
přečtete až příště.

9. jednání rady města se kona-
lo 3. 5. 2006, netradičně ve středu
po pondělním Svátku práce. První
dva body byly podkladově celkem
obsáhlé, ale byly schváleny bez
problémů. V tom prvním bodu
bylo odsouhlaseno 19 půjček
v úhrnné výši 1 025 tis. Kč z Fon-
du rozvoje bydlení. Druhý bod se
týkal závěrečného účtu města
a Mikroregionu Polabí za rok
2005 a přezkoumání hospodaření
nezávislým auditorem. Ani u jed-
noho subjektu nezjistila paní audi-
torka Ing. Uhlířová rozpory se
závaznými právními předpisy,
a tak rada doporučila zastupitel-
stvu schválit hospodaření bez
výhrad.

O oživení programu se postaral
další vložený bod, kdy se na jed-
nání dostavili p. Mgr. Bittner jako
zástupce občanů z Jedličkova síd-
liště a p. Mgr. Havelka, vedoucí
odboru správy majetku. Diskuse
se týkala obnovy zeleně ve vnitro-
bloku B a postupu dodavatelů.
Situace se zelení se řeší od podzi-
mu 2004. Stromy a keře byly sáze-
ny z iniciativy občanů v průběhu
několika desetiletí, sice s láskou,
ale bez přihlédnutí k tomu, jak
bude vegetace vypadat v budouc-
nosti. Vzhledem k citlivosti pro-
blému není divu, že jednání je pak
podloženo emocemi. Nakonec se
však našlo schůdné řešení, spojo-
vací chodníky zůstanou zachovány
a konečná úprava ploch bude
dokončena do 30. června. V závě-
ru tohoto bodu byl pak stanoven
postup, jak rozhýbat Správu
a údržbu silnic, aby začala s opra-
vami zimou poškozených silnic.

Ani další bod nebyl jednodu-
chý. Na jednání rady se dostavil p.
Jakub Nedoma, představitel sdru-
žení LysaFree, které poskytuje
internetové připojení za velmi
rozumnou cenu. Sdružení chce
zavést další moderní technologii,
optické datové sítě na území
města. Myšlenku podpořilo
i zastupitelstvo města v říjnu 2004,
teď se jedná o praktickou realizaci,
o úhradu nákladů a otázku vlast-
nictví. Město i sdružení setrvaly
na svých rozdílných stanoviscích,
věc musí ještě posoudit právník
i širší shromáždění LysaFree, a tak
se bude ještě jednat. 

Potom už jednání rady nabralo
svižnější tempo. Rada schválila,
aby podklady pro rozpočet rekon-

strukce Legionářské ulice zpraco-
val p. J. Kotyška. Další blok 8
bodů se týkal bytů a nebytových
prostor, postupu města při zainve-
stování sítí v lokalitě V Drážkách,
prodeje uvolněného pozemku
v Třešňovce, výkupu a prodeje
pozemků. 

V bodech č. 13 a 14 se řešily
inženýrské sítě. Rada schválila zří-
zení šachty pro plynovodní přípoj-
ku ke dvěma domům ve Smetano-
vě ulici a položení kanalizačního
potrubí pod Poděbradovou ulicí
k plánované novostavbě.

Poslední blok programu patřil
informativním zprávám: o natoče-
ní snímku o Státní přírodní 
rezervaci Hrbáčkovy tůně pro TV,
o posílení odboru dopravy o 1 re-
ferenta pro zahajovaný bodový
systém, o stížnostech na hluk
z dopravy v ulici ČSA, o rozúčto-
vání nákladů na provoz budovy
zdravotního střediska, o využívání
radaru a kamer městskou policií,
o přípravě cyklostezky v Podě-
bradově ulici a od litolského
mostu do Byšiček, o pokračování
činnosti bezpečnostní komise.
Dále rada města vzala na vědomí
zápisy ze stavební a bytové komi-
se. Závěrečná diskuse již byla
krátká, a tak mohl pan starosta jed-
nání ukončit.

10. jednání rady města se
konalo 15. 5. 2006, čímž se vrátila
zaběhnutá tradice pondělních jed-
nání. Naplánovaný program 17
bodů sliboval rychlý průběh, pro-
tože první polovina bodů se týkala
příspěvků na různé akce. A tak ve
stručnosti uvádím názvy organiza-
cí, částku a akci: Klub vysokohor-
ské turistiky 8 tis. Kč - Skály
Máchova kraje, TJ Sokol 10 tis.
Kč - XIV. všesokolský slet, ZŠ
B.Hrozného 6,5 tis. Kč - škola
v přírodě, ZŠ J. A. Komenského
13 tis. Kč - škola v přírodě.
V osmém bodu rada projednávala
žádost MŠ Dráček, aby jí byla
ponechána rozpočtovaná částka 
90 tis. Kč, původně určená k dofi-
nancování rekonstrukce dětského
hřiště ve školce. Přislíbená dotace
z Krajského úřadu však nebude
školce přidělena. S přihlédnutím
ke stavu dětských hřišť ve městě
rada rozhodla využít zmíněných
90 tisíc na dovybavení více hřišť.
Z bodu č. 9 nebudou mít asi radost
příznivci poutí, protože rada nes-
chválila konání tradiční Svatoján-
ské pouti na Husově náměstí (prů-
běžně se opravuje), ale doporučila
provozovateli p. Tříškovi oslovit
vlastníky jiných volných ploch ve
městě.

V následujícím bodu rada
schválila příspěvek 740 Kč 
z Charitativního fondu na dětský
letní tábor. Bod č. 11 se týkal
rekonstrukce bývalé prádelny
a trafostanice v Sídlišti. V objektu
vzniknou 4 bytové jednotky, před-
pokládané náklady dosáhnou 
2,1 mil. Kč. Letos se bude čerpat
částka 980 tis. Kč, což stačí na 
2 byty, zbývající část příští rok
a opět 2 byty. 

V ZŠ B. Hrozného bude pokra-
čovat rekonstrukce elektroinstala-
ce již III.etapou. Po zkušenostech
s firmou Roháček město setrvá
u stejného dodavatele i letos.
Náklady dosáhnou 455 tis. Kč.

Bod č. 14 informoval o výsled-
ku žádosti města o dotaci na
výstavbu kanalizace. V rámci
Operačního programu infrastruk-
tury zpracoval odbor městského
investora návrh na výstavbu
nových kanalizací v lokalitách
K Borku, Družstevní (včetně vo-
dovodu), Lom, Cihelna, Jaro-
mírovy sady, Okrsek. Předpoklá-
dané náklady 25 mil. Kč. Dotace
nebyla přidělena, ale dobře zpra-
covaný projekt byl zařazen do
zásobníku projektů, což signalizu-
je naději do příštího roku. Proto je
potřeba připravit podklady pro
výběr dodavatele staveb, aby v pří-
padě přidělení dotace bylo možno
rychle reagovat. Tímto úkolem
pověřila rada p. J. Kotyšku. V pat-
náctém bodu se rada opakovaně
vrátila k nákladům na provoz zdra-
votního střediska v bývalé Vich-
rově vile. Po doplnění podkladů
rada vzala zprávu na vědomí. Bod
č. 16 opět vyvolal diskusi, protože
občanské sdružení Semiramis
oznámilo ukončení činnosti K-
centra ve městě. Důvodem je
nedostatek financí, protože z roz-
počtu dostalo K-centrum jen 
20 tis. Kč, zatímco na letošek
požaduje alespoň 50. Sdružení
dostává dotace od Středočeského
kraje a dotace na republikové
úrovni, takže není divu, že jedno-
stranné rozhodnutí K-centra se
radě nelíbí. O věci se bude ještě
jednat v polovině června. Posled-
ním jednacím bodem byl zápis
z komise sociální a zdravotní, jenž
vzala rada na vědomí. Diskuse na
závěr jednání se dotkla celé řady
problémů: hluk ze Sport baru
v noční době, nepořádek na stano-
vištích kontejnerů, oprava Husova
náměstí, oprava výtluků na komu-
nikacích, nedostatečný úklid ze
strany firmy Dywidag Prefa. 

3. zasedání zastupitelstva
města se konalo 17. 5. 2006. Po

tradičních úvodních procedurách
se členové zastupitelstva pustili do
jednotlivých bodů ke schválení.
Prvních šest bodů bylo schváleno
všemi hlasy přítomných jako po
másle: dodatek ke Zřizovací listině
ZŠ B. Hrozného, zřízení věcného
břemene v souvislosti se stavbou
plynovodní přípojky v Resslově
ulici, zřízení věcného břemene
v souvislosti s rekonstrukcí el.
vedení v Čechově ulici, schválení
daru pro Sbor dobrovolných hasi-
čů - vyprošťovací zařízení Lukas
od Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, závěrečný
účet města a Mikroregionu Polabí
včetně zprávy o přezkoumání hos-
podaření za rok 2005 obou subjek-
tů, poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení. Sedmý bod jednání
se podle očekávání trochu protáhl
a oživil program: schvalovala se
žádost občanského sdružení
Spolek rodáků a přátel města
o finanční příspěvek na X. ročník
Slavností hraběte Šporka. V disku-
si k tomuto bodu požádal člen
zastupitelstva p. Sedláček o další
podrobnosti k cyklovýletu, p.
Ježka zajímaly náklady 15 tis. Kč
na benátskou noc v Byšičkách,
p.Horvát kritizoval výši příspěvku
a doporučil snížit příspěvek
z navrhovaných 81 na 60 tis.
Kč. Přítomná předsedkyně spolku
pí. PhDr. Papáčková shrnula zá-
kladní myšlenky připravovaných
slavností, zdůraznila, že u příleži-
tosti jubilejního desátého ročníku
by finanční limit neměl být tím
nejpodstatnějším, protože akce už
překročila rámec města a stává se
velmi známou. Pan Horvát měl
ještě snahu diskutovat o tom, která
akce je ve městě nejvýznamnější,
ale pan starosta diskusi uzavřel
a nechal hlasovat. Dvanáct rukou
se zvedlo pro příspěvek 81 tis. Kč,
nikdo nebyl proti, dva se zdrželi. 

Bod č. 8 byl schválen opět
všemi hlasy: poskytnutí příspěvků
vlastníkům kulturních památek
z Programu regenerace a z rozpo-
čtu města. Pro letošní rok získalo
město dotaci na obnovu památek
v městské památkové zóně 750 tis.
Kč, dalšího téměř čtvrt milionu
věnuje město z rozpočtu. Peníze
budou vynaloženy takto: 200
tis. Kč na obnovu budovy Jednoty
na Husově náměstí, 130 tis. Kč na
opravu sochy sv. Marka na ohrad-
ní zdi kostela, 664 tis. Kč na opra-
vu soch v zámeckém parku.
Devátý bod proběhl rovněž hlad-
ce: prodej uvolněného pozemku
v Třešňovce. O této lokalitě se jed-
nalo i v bodu následujícím, proto-

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
že jeden ze stavebníků požádal
o snížení ceny o 165 tis. Kč za
pozemek, neboť svažitý terén pro-
draží stavbu vybudováním opěr-
ných zdí. Zastupitelé si ujasnili, že
součástí projektu byl i výškopis
pozemku, projekt se neměnil
a kupec o převýšení terénu infor-
mován byl. Proto při hlasování byl
všemi hlasy podpořen návrh, aby
se původně dohodnutá cena dodr-
žela. V jedenáctém bodu zastupi-
telé bez problému odsouhlasili
nákup pozemku 1 867 m2 v prů-
myslové zóně za 70 tis. Kč., což je
při 38 Kč/m2 cena velmi přijatelná.
Bod č. 12 řešil převod podílu
pozemku spoluvlastníkům domu
č.p. 47 v Jedličkově ulici. Bod 
č. 13, v němž se schvalovalo věcné
břemeno při stavbě horkovodu ze
spalovny do Sídliště, přinesl krát-
kou diskusi na téma účelnosti této
stavby. Vzhledem k tomu, že
o tématu se již mnohokrát diskuto-
valo, pan starosta nechal hlasovat
s výsledkem 12:0:2.

Obsáhlou 20-minutovou disku-
si si vyžádal bod následující.

Jednalo se o pozemcích v lokalitě
V Drážkách, to je v Litoli mezi ul.
Na Zemské stezce, Havlínova
a Fuksova. Pan starosta vysvětlil,
že v tomto místě je více vlastníků,
jedná se celkem o 85,5 tis. m2

a město vlastní asi desetinu této
plochy. Jediným přijatelným řeše-
ním je společný postup vlastníků
při financování a budování sítí,
čímž se pozemky podstatně zhod-
notí. Nakonec byl společný postup
schválen.

Následoval blok tří informativ-
ních zpráv: zápis z kontrolního
výboru, zpráva o pokračování čin-
nosti bezpečnostní komise, o vyu-
žití radaru a kamerového systému
městskou policií. Tím se program
dostal k diskusi o obecních záleži-
tostech. Ta začala ve slavnostním
tónu - potleskem pro p. Horváta,
který byl poctěn jako „sociální
podnikatel ČR“. Pak diskuse
nabrala tempo a byla velmi obsá-
hlá. Proto jen ve stručnosti pře-
hled témat, o nichž se hovořilo:
stav pozemků ve Švermově ulici,
nepořádek u kontejnerů po vyvá-
žení objemného i tříděného odpa-

du, stav vozovky Na Zemské stez-
ce, využívání sportovního areálu
v Čechově ulici, stav vozovky
tamtéž, výměna vstupních objek-
tů k podchodu za pozemky ČD,
další osud zahradního domku
v parku, lavičky od nádraží na

Kačín, představení akce „Galerie
v průvanu“. 

Po interpelacích p. Ježka bylo
schváleno usnesení a poté pan sta-
rosta zasedání ukončil. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 2

Oznámení veřejnosti
Tímto oznámením informuji veřejnost, že Městský úřad a Měst-

ská knihovna v Lysé nad Labem budou v prvním prázdninovém
týdnu od 3. 7. do 7. 7. 2006 uzavřeny.

Důvodem je nařízené čerpání dovolené. Toto opatření bylo při-
jato s ohledem na dva dny státních svátků 5. a 6. 7. a rovněž na stá-
vající právní úpravu, která zavedla přísnější pravidla při čerpání
dovolených.

Jedinou výjimkou bude agenda řidičů a řidičských průkazů, kde
bude přepážka v přízemí otevřena v pondělí 3. 7. 2006 v běžném pro-
vozu. V předcházejícím týdnu od  středy 28. 6. 2006 bude mít tato
přepážka nucenou odstávku, protože Ministerstvo dopravy ČR mění
Centrální registr řidičů a počítačová síť bude v celé republice mimo
provoz.

Obdobný režim bude mít i knihovna; zde bude výjimkou video-
půjčovna, která bude mít otevřeno v pátek 7. 7. 2006 podle běžné ote-
vírací doby, tj. 8 - 11 a 12 - 18.

Uzavření úřadu se dotkne pouze jediného úředního dne - pondělí
3. 7. 2006, v ostatních případech se jedná o dny neúřední.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Odbor správy majetku 
informuje

V průběhu měsíce května 2006
došlo k prvnímu strojnímu čištění
komunikací ve městě, a to ve
dnech 13. 5. a 14. 5. 2006. Na sil-
nicích ve správě Středočeského
kraje došlo k prvnímu strojnímu
čištění dne 13. 5. 2006. Zpoždění
strojního čištění bylo u správy
a údržby silnic zapříčiněno poru-
chou čisticího stroje (původně
mělo být první čištění dne 21. 4.
2006). U městských komunikací
došlo k poškození čisticího stroje
firmy REMONDIS, když se pod
ním propadla komunikace v Du-
kelské ulici. Dne 16. 5. 2006
začala oprava výtluků po městě,
a to firmou Korekta s.r.o., která
vyhrála výběrové řízení na tuto
činnost pro rok 2006. Do dnešní-
ho dne byly opraveny výtluky na
komunikacích u Jedličkova sídliš-
tě, na novém sídlišti a v ulici
Okrsek. Od 13. 5. 2006 probíhá
o víkendech čištění kanalizačních
vpustí. Po jejich vyčištění dojde
v nejvíce zatěžovaných místech
i k tlakovému pročištění vlastní
kanalizace. Dne 3. 5. 2006 pro-
běhlo na městských komunika-
cích obnovení vodorovného

dopravního značení. Začala též
obnova svislého dopravního zna-
čení v Litoli, a to z důvodu jeho
nevyhovujícího stavu. Bylo pro-
vedeno zvýrazněné osvětlení pře-
chodu v Jedličkově ulici u Jedlič-
kova sídliště. Pokud to finační
prostředky města dovolí, budou
do konce roku takto zviditelněny
ještě dva přechody na této fre-
kventované ulici a jeden přechod
na náměstí B. Hrozného. Podařilo
se vyměnit osvětlovací tělesa noč-
ního osvětlení kostela za úspor-
nější, čímž by mělo dojít
k významné úspoře elektrické
energie. V oblasti péče o zeleň
došlo k ošetření 17 kusů lip
v ulici Na Mlíčníku, 1 ks lípy
v ulici Na Vlečce (provedla firma
ARBONET Praha) a byla zaháje-
na první etapa obnovy zeleně na
Jedličkově sídlišti (provádí firma
REMONDIS). Mimo výše uvede-
né akce je prováděna běžná údrž-
ba zeleně (stříhaní živých plotů,
jarní hrabání, první seč trávníků).
V parku u Plusu byly instalovány
nové lavičky.

Mgr. Jiří Havelka,
vedoucí odboru správy majetku

Upozornění na změnu 
přednosti v jízdě!

Odbor dopravy MěÚ Lysá nad
Labem upozorňuje všechny řidiče
na změnu dopravní situace pod
nadjezdem na křižovatce ulic
Jedličkova (II/272), Mírová
(II/272), Družstevní (II/331)
a Na Zemské stezce. Ke změně
přednosti dojde v souvislosti se
spuštěním provozu po první části
obchvatu. Hlavní komunikace
bude z nadjezdu z ulice Jedličkova

doleva na Nymburk do ulice
Družstevní. Z ulice Mírové bude
vedlejší komunikace s dopravní
značkou STOP. Tato změna bude
pravděpodobně od čtvrtka 15. 6.
2006, tedy dnem předpokládané-
ho uvedení první části obchvatu
do provozu.

Tomáš Březina, vedoucí OD
MěÚ Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

10. ročník fotosoutěže
na tato témata:

1. Vodní živly   2. Exotika   3. Portrét

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem celkem 
5 fotografií min. formátu 13 x 18 cm. Každý snímek označte těmito
údaji: jméno, příjmení, adresa bydliště. 

Autoři nejúspěšnějších fotografií ve všech kategoriích 
budou odměněni peněžními poukázkami na nákup zboží dle 
vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem,
nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

1. místo 2.000,- Kč   2. místo 1.000,- Kč 
3. místo 500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2006 na MěÚ Lysá n. L.,
odbor kultury, pí.Alena Frankeová. Fotografie, které získají cenu,
se autorům nevrací, ostatní bude možno vyzvednout po vyhlášení

vítězů na odboru kultury pouze osobně.
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Změny při vydávání cestovních dokladů od 1. září 2006
Podle Nařízení Rady

Evropských společenství z prosin-
ce roku 2004 jsou všechny členské
státy Evropské unie povinny zajis-
tit, aby nejpozději ke dni 1.září
2006 jejich příslušné správní orgá-
ny vydávaly cestovní doklady
s dobou platnosti delší než 12
měsíců s biometrickými identifi-
kátory garantujícími spolehlivé
ztotožnění mezi pravým držitelem
cestovního pasu nebo jiného
cestovního dokladu a tímto dokla-
dem. To znamená, že cestovní
doklady s dobou platnosti delší
než 12 měsíců, vydávané od
1.září 2006 budou obsahovat
strojově čitelné, biometrické
a další údaje včetně digitálního
zpracování fotografie občana
a jeho podpisu. 

Novela zákona o cestovních
dokladech přináší podstatné
změny v režimu vydávání cestov-
ních dokladů. Důležité je, že níže
uvedený postup a změny se budou
vztahovat pouze k novým tzv. e-
pasům, vydávaným od 1. září 2006
a dosud vydané cestovní pasy
zůstanou platné až do uplynutí
lhůty platnosti v nich uvedené.

Biometrickými prvky jsou pro
tyto účely: údaj pro zobrazení
obličeje, údaj o otiscích prstů
a podpis žadatele.

V první etapě, tj. od 1. září
2006 budou pořizovány pouze
údaje o zobrazení obličeje a pod-
pis, otisky prstů budou pořizovány
až po zahájení II. etapy, tzn.
v r. 2008.

Prakticky to pro žadatele
o cestovní doklad s dobou platnos-
ti delší než jeden rok znamená, že
při podání žádosti o cestovní pas
nebude předkládat žádnou foto-
grafii, protože tu pořídí přímo
úřednice na pracovišti pasové
agendy. Na odboru vnitřních věcí
je instalována 1 fotokabina vyba-
vená příslušnými technologiemi.
Žadatel nebude vyplňovat žádost,
ale úřednice ověří v informačním
systému jeho osobní údaje, které
žadatel bude zároveň kontrolovat
na svém vlastním monitoru, bude
pořízena jeho fotografie a na
zvláštní podložce se podepíše
zvláštním perem. Všechny tyto
údaje budou automaticky snímány
a elektronicky odeslány do Státní
tiskárny cenin k výrobě e-pasu.
Veškerá data budou nahrána do
čipu s elektronickými údaji, který
bude součástí pasu. V něm obsa-
žené biometrické identifikátory
umožní spolehlivě ztotožnit drži-
tele cestovního pasu s předkláda-

ným dokladem. Lhůta pro výrobu
pasu s dobou platnosti delší než
jeden rok zůstává 30 dnů.

V budově MěÚ v I. patře bude
zároveň umístěno zkušební zaříze-
ní (kiosek), kde bude mít držitel
pasu možnost kdykoliv si jedno-
duchým způsobem ověřit funkč-
nost čipu s elektronickými údaji
svého cestovního dokladu. Je-li
pas v pořádku, rozsvítí se zelené
světlo. Nefunkčnost čipu je signa-
lizována červeným světlem. Dále
se již u okénka zjišťují příčiny
poruchy. Vydání nového cestovní-
ho dokladu v tomto případě podlé-
há správnímu poplatku pouze
tehdy, pokud nefunkčnost čipu
byla způsobena okolnostmi,
o nichž občan prokazatelně věděl,
že mohou způsobit poškození
nebo nefunkčnost nosiče dat s bio-
metrickými údaji. Správní popla-
tek za vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat se zvyšuje na 600,- Kč.

Další podstatné změny, které
nastanou od 1. září 2006:

- novela zákona je provedena
v souladu s nově zaváděným prin-
cipem, že každý občan bez roz-
dílu věku má vlastnit svůj
cestovní pas a nadále nebude
možné, aby děti do patnácti let
byly zapisovány do cestovních
dokladů svých rodičů. Stanovení
tohoto principu souvisí s požadav-
kem na zvyšování bezpečnosti
a jednoznačnosti používání
cestovních dokladů, a to včetně
zamezení možnosti zcela nekon-
trolovaného mezistátního pohybu
dětí (zapsání dítěte do cestovního
dokladu rodiče nebylo spojeno se
současným vlepením fotografie
dítěte do tohoto dokladu). Opět
platí, že cestovní pasy, do kte-
rých jsou děti zapsány před
účinností novely zákona, jsou
platné až do uplynutí doby plat-
nosti v nich uvedené.

Výjimku budou tvořit cestov-
ní průkazy, kam bude možné
připsat děti do 15 let věku.
Omezuje se ale vydání cestovní-
ho průkazu pouze pro případ
návratu do České republiky ze
zahraničí a doba platnosti se sta-
noví fixně na 6 měsíců. Cestovní
průkaz je dokladem krátkodobé
platnosti s jednorázovým účelem
řešení mimořádné situace, kde je
zapsání občana mladšího 15 let
naopak žádoucí.

Cestovní pas se strojově čitel-
nou zónou a nosičem dat s biome-
trickými údaji se vydá s územní
platností do všech států světa a

s dobou platnosti 5 let obča-
nům starším 5 let a mladším 15
let a

dobou platnosti 10 let obča-
nům starším 15 let. 

Občanovi mladšímu 5 let se
vydá cestovní pas bez nosiče dat
s biometrickými údaji a

bez strojově čitelných údajů,
který neobsahuje digitální zpraco-
vání fotografie ani podpis občana
a bude mít platnost 1 rok. 
- Požádá-li občan o vydání cestov-

ního pasu v kratší lhůtě než 30
dnů, vydá se mu do 15 dnů
cestovní pas bez strojově čitelné
zóny a bez nosiče dat s biome-
trickými prvky. Zároveň se
zkracuje doba platnosti cestov-
ního pasu bez strojově čitelné
zóny na dobu 6 měsíců (zelené
pasy, vydávané přímo na
Městském úřadu).

- Současně dochází ke změně
zákona o správních poplatcích,
který nově upravuje správní
poplatky za vydání cestovního
pasu bez strojově čitelných
údajů takto:
občanům mladším 5 let 50 Kč
občanům starším 5 
a mladším 15 let 1.000 Kč
občanům starším 
15 let 1.500 Kč

- V důsledku nové úpravy také
odpadá možnost nechat se při
podání žádosti o vydání cestov-
ního pasu se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometric-
kými údaji zastupovat na zákla-
dě plné moci, jako tomu bylo
dosud.
- Rovněž odpadá možnost podat
žádost o vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými

údaji u obecního úřadu s rozšíře-
nou působností mimo místo trva-
lého pobytu občana anebo
u matričního úřadu.
Od 21. srpna se proto budou
muset dostavit k vyřízení žádosti
o vydání e-pasu občané ze všech 9
obcí (Lysá nad Labem, Milovice,
Přerov nad Labem, Ostrá, Semice,
Stratov, Stará Lysá, Starý Vestec,
Jiřice), které patří do správního
obvodu Městského úřadu Lysá
nad Labem, vždy osobně na pra-
coviště cestovních dokladů na
odbor vnitřních věcí MěÚ Lysá
nad Labem, I. patro.
- Nově se stanoví další důvod pro

skončení platnosti cestovního
dokladu:

- uplynutím doby 3 měsíců ode
dne změny příjmení občana,
pokud k ní došlo v souvislosti
s uzavřením manželství, pozbý-
vá cestovní doklad platnosti.

Uvedené změny si vyžádaly
v průběhu měsíce května stavební
úpravu nového pracoviště agendy
cestovních pasů, v červnu proběh-
ne proškolení příslušných úřednic
v užívání nových technických zaří-
zení. Náběh nového způsobu vydá-
vání cestovních dokladů bude
muset probíhat za nepřerušeného
pracovního provozu v období
dovolených, tedy zvýšeného zájmu
o vydání cestovních dokladů. 

Věříme, že za situace, kdy zvý-
šený pracovní tlak vyvolaný pře-
chodem na nový systém vydávání
cestovních dokladů bude klást
mimořádné nároky na úřednice za
přepážkou, nalezneme pochopení
a trochu trpělivosti i na druhé stra-
ně okénka.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Termíny údržby zeleně
druh činnnosti frekvence datum

Jarní vyhrabání trávníků 
v parcích (dle potřeby) 1 x do 30. 4.

Pletí a ošetření záhonů 5 x první do 30. 4.
druhé do 7. 6.
třetí do 15. 7.

čtvrté do 23. 8.
páté do 1. 10.

Sečení travnatých ploch - intenzivní 3 x první seč do 15. 6.
druhá seč do 30. 7.

třetí seč do 30. 9.

Sečení travnatých ploch - extenzivní 1 x do 30. 7.

Stříhání živých plotů 2 x první v červnu
druhé v září

Podzimní shrabování listí v parcích 1 x do 31. 11.
(záleží na počasí)
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Změny v provozu na pozemních komunikacích 
již od 1. července 2006

Novela zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komuni-
kacích, s účinností od 1.července
2006, přináší řadu rozsáhlých
změn, doplňků i novinek, které se
týkají pravidel provozu na pozem-
ních komunikacích a svým způso-
bem se dotknou všech účastníků
silničního provozu. V návaznosti
na změny tohoto zákona dochází
i ke změně zákona o přestupcích,
který významným způsobem
zpřísňuje posuzování porušování
pravidel silničního provozu,
čemuž odpovídají i stanovené
vyšší sankce za přestupky. Zákon
zcela nově zavádí systém bodové-
ho hodnocení řidičů a s tím souvi-
sející administrativní postupy.
Systém bodového hodnocení,
který je již s výjimkou Slovenska
zaveden ve všech státech obklopu-
jících Českou republiku, by měl ve
svém důsledku přispět ke zlepšení
chování řidičů na silnici a odradit
je od porušování pravidel silniční-
ho provozu, které jinak ve svém
důsledku bude znamenat citelný
zásah do práv a omezení takového
řidiče. 

Celkový počet 11 360 řidičů,
registrovaných v územním správ-
ním obvodu Městského úřadu Lysá
nad Labem, představuje 65% cel-
kové populace, žijící v tomto
správním obvodu. I zbývající
občané bez řidičského oprávnění
jsou každodenními účastníky sil-
ničního provozu, a proto je sezná-
mení se změnami důležité pro
všechny. Tato informace má za
úkol v rámci osvěty upozornit
veřejnost alespoň na některé
změny v této oblasti, tak aby si
každý účastník silničního provo-
zu mohl udělat o jejich rozsahu
představu a včas se na ně při-
pravit. 

Některé změny proti stávajícímu
stavu:
* Od 1. července je zavedena

povinnost celodenního a celo-
ročního svícení.

* Řidičům, kteří dovršili 60 let
věku, přibyla povinnost vedle
dosud stanovených dokladů
mít při řízení u sebe i doklad
o zdravotní způsobilosti
(v opačném případě se jedná
o přestupek, za který zákon sta-
noví pokutu 5 000 - 10 000 Kč
a zákaz činnosti od 6 měs. do 1
roku).

* Významné zpřísnění posuzo-
vání se také týká případů,

kdy se řidič odmítne při říze-
ní vozidla nebo jízdě na zvíře-
ti podrobit na výzvu podle
zvláštního právního předpisu 
- dechové zkoušce ke zjištění,

zda není ovlivněn alkoholem
nebo orientační zkoušce,
není-li ovlivněn návykovou
látkou

- lékařskému vyšetření v pří-
padě pozitivní dechové
zkoušky
(za tyto přestupky je stanove-
na pokuta od 25 000 do 
50 000 Kč a zákaz činnosti od
jednoho roku do dvou let).
Stejné sankce může očekávat
ten, kdo řídí motorové
vozidlo a není držitelem pří-
slušné skupiny nebo pod-
skupiny řidičského oprávně-
ní a řídí, ačkoli pozbyl jako
řidič, který je držitelem
řidičského průkazu, právo
k řízení motorového vozidla
na území České republiky.

* Provozovatel vozidla nesmí
přikázat nebo svěřit samo-
statné řízení vozidla osobě,
o které nezná údaje potřebné
k určení její totožnosti
(v opačném případě se jedná
o přestupek, za který je stano-
vena pokuta od 5 000 do 
10 000 Kč).

* Řidič nesmí stát na silniční
vegetaci, pokud to není dovole-
no místní úpravou na pozemní
komunikaci.

* Při vjíždění na kruhový objezd
a jízdě po kruhovém objezdu,
nepřejíždí-li z jednoho pruhu
do druhého, řidič nedává zna-
mení o změně směru jízdy; při
vyjíždění z kruhového objez-
du je řidič povinen dát zname-
ní o změně směru jízdy.

* Řidič, který měl účast na
dopravní nehodě, je povinen
mimo jiné zdržet se požití
alkoholického nápoje a jiných
návykových látek po nehodě
po dobu, kdy by to bylo na
újmu zjištění, zda před jízdou
nebo během jízdy požil alkoho-
lický nápoj nebo návykovou
látku, vždy však do doby pří-
jezdu policisty v případě, že
jsou účastníci nehody povinni
ohlásit nehodu policistovi.

* Cyklista mladší 18 let je povi-
nen za jízdy použít ochrannou
přílbu schváleného typu podle
zvláštního právního předpisu
a mít ji nasazenou a řádně při-
pevněnou na hlavě.

* Cyklista je povinen za sníže-
né viditelnosti mít za jízdy
rozsvícen světlomet s bílým
světlem svítícím dopředu
a zadní svítilnu se světlem
červené barvy nebo přerušova-
ným světlem červené barvy. Je-
li vozovka dostatečně a souvis-
le osvětlena, může cyklista
použít náhradou za světlomet
svítilnu bílé barvy s přerušova-
ným světlem.

* K měření rychlosti vozidel je
oprávněna policie a obecní
policie; obecní policie přitom
postupuje v součinnosti s poli-
cií. Strážník obecní policie ve
stejnokroji je také oprávněn
zastavovat vozidla, jestliže řidič
vozidla nebo přepravovaná
osoba je podezřelá ze spáchání
přestupku týkajícího se bezpeč-
nosti silničního provozu.

* Dopravně psychologickému
vyšetření a vyšetření neurolo-
gickému, včetně encefalogra-
fického (dále jen „EEG“) je
povinen se podrobovat držitel
řidičského oprávnění skupin C,
C+E a C1+E, který řídí náklad-
ní automobil o největší povole-
né hmotnosti převyšující
7500 kg nebo speciální auto-
mobil o největší povolené
hmotnosti převyšující 7500 kg
nebo jízdní soupravu, která je
složena z nákladního automo-
bilu a přípojného vozidla nebo
ze speciálního automobilu
a přípojného vozidla a jejíž nej-
větší povolená hmotnost převy-
šuje 7500 kg a držitel oprávně-
ní skupin D a D+E a podskupin
D1 a D1+E, který řídí motoro-
vé vozidlo zařazené do přísluš-
né skupiny nebo podskupiny
řidičského oprávnění.
Uvedenému vyšetření, které
hradí řidič, je povinen se pod-
robit před zahájením výkonu
činnosti a dalšímu dopravně
psychologickému vyšetření
a neurologickému, včetně
EEG, se podrobí nejdříve šest
měsíců před dovršením 50 let
a nejpozději v den dovršení 50
let a dále pak každých pět let.

* Pokud ode dne právní moci
rozsudku nebo rozhodnutí, jímž
došlo k uložení trestu nebo
sankce k zákazu činnosti spo-
čívající v zákazu řízení moto-
rových vozidel, uplynul více
než jeden rok, musí žadatel
prokázat zdravotní a odbor-
nou způsobilost.

* Mimo vydávání řidičských prů-
kazů ve lhůtě do 20 dnů ode dne
podání žádosti, zákon nově
zavádí možnost vydat na žá-
dost občana ŘP ve lhůtě do 5
dnů po úhradě správního pop-
latku ve výši 500,- Kč (nevzta-
huje se na prvožadatele).

* Policista může při dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích
přikázat řidiči motorového
vozidla jízdu na nejbližší vhod-
né místo k odstavení vozidla
a zabránit mu v jízdě použi-
tím technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla
nebo odtažením, jestliže řidič
a) je podezřelý, že bezprostřed-

ně předtím zavinil dopravní
nehodu, při které došlo
k usmrcení nebo těžké újmě
na zdraví

b) ujel z místa dopravní neho-
dy, na které měl bezprostřed-
ně předtím účast a kterou byl
povinen oznámit policii

c) řídil motorové vozidlo pod
vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky

d) se odmítl na výzvu policisty
podrobit dechové zkoušce ke
zjištění, není-li ovlivněn
alkoholem

e) se odmítl na výzvu policisty
v případě, že dechová zkouš-
ka podle písmene d) byla
pozitivní, podrobit lékařské-
mu vyšetření ke zjištění,
není-li ovlivněn alkoholem,
ačkoli toto vyšetření nebylo
spojeno s nebezpečím pro
jeho zdraví

f) se odmítl na výzvu policisty
podrobit lékařskému vyšetře-
ní ke zjištění, není-li ovliv-
něn jinou návykovou látkou,
ačkoli toto vyšetření nebylo
spojeno s nebezpečím pro
jeho zdraví,

g) řídil motorové vozidlo, aniž
by byl držitelem řidičského
oprávnění příslušné skupiny
nebo podskupiny,

h) řídil motorové vozidlo, pře-
stože mu byl soudem uložen
trest nebo správním orgánem
uložena sankce zákazu čin-
nosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel

i) je podezřelý ze spáchání pře-
stupku proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích
a je důvodné podezření, že se

Pokračování na str. 6
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Změny v provozu na pozemních komunikacích 
již od 1. července 2006

bude vyhýbat přestupkovému
řízení a nesložil kauci jako
záruku, že se dostaví ke
správnímu orgánu k projed-
nání přestupku.

* Ten jenž nařídil odtažení vo-
zidla nebo zabránil v jízdě,
musí zajistit vozidlo proti od-
cizení, poškození a vykradení.

* Policista je oprávněn z důvo-
dů, uvedených v „zabránění
jízdě“ zadržet řidičský prů-
kaz a tuto skutečnost bez zby-
tečného odkladu oznámí regist-
ru řidičů.

* Po dobu zadržení řidičského
průkazu nesmí držitel řidičské-
ho oprávnění řídit motorové
vozidlo.

Bodové hodnocení porušení
povinností stanovených zákonem

Bodovým hodnocením se zajiš-
ťuje sledování opakovaného páchá-
ní přestupků nebo trestných činů,
spáchaných porušením vybraných
povinností stanovených předpisy
o provozu na pozemních komuni-
kacích řidičem motorového vozid-
la nebo že se řidič porušování
těchto povinností nedopouští.
Započítávání bodů

Řidiči motorového vozidla, kte-
rému byla za jednání zařazené
do bodového hodnocení pravo-
mocně uložena sankce za přestu-
pek nebo trest za trestný čin,
zaznamená příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působ-
ností v registru řidičů stanovený
počet bodů. Záznam v registru
řidičů provede příslušný správní
orgán nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne, v němž mu bylo
doručeno
a) pravomocné rozhodnutí o ulo-

žení sankce za přestupek spá-
chaný jednáním zařazeným do
bodového hodnocení

b) oznámení policie nebo obecní
policie o uložení pokuty v blo-
kovém řízení za jednání zařaze-
ného bodového hodnocení

c) oznámení soudu o nabytí práv-
ní moci rozsudku, kterým byl
uložen trest za trestný čin, spá-
chaný jednáním zařazeným do
bodového hodnocení

d) rozhodnutí orgánu příslušného
k projednání přestupku podle
jiného zákona než zákona
o přestupcích.
Příslušný obecní úřad obce

s rozšířenou působností vydá na
žádost řidiče výpis z registru
řidičů o jeho záznamech bodového

hodnocení.
Příslušný obecní úřad obce s roz-

šířenou působností zaznamenává
řidičem dosažený počet bodů pouze
do celkového počtu 12 bodů.

Dopustil-li se řidič jedním skut-
kem více přestupků nebo trestných
činů, spáchaných jednáním zařaze-
ným do bodového hodnocení,
zaznamená příslušný úřad počet
bodů stanovený pro nejzávažněj-
ší z nich.

Dosáhne-li řidič počtu 12
bodů, obecní úřad mu tuto sku-
tečnost neprodleně písemně
oznámí a vyzve jej k odevzdání
řidičského průkazu nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne
doručení oznámení. Řidič pozbývá
řidičské oprávnění uplynutím 5
pracovních dnů ode dne, v němž
mu bylo oznámení doručeno.
Řidič, který pozbyl takto odbornou
způsobilost, je povinen výzvu spl-
nit. Dosáhne-li řidič celkového
počtu 12 bodů pozbývá právo
k řízení motorového vozidla na
území ČR po dobu jednoho roku.
Vrácení řidičského oprávnění

Řidič, který pozbyl řidičské
oprávnění, je oprávněn požádat
o vrácení řidičského oprávnění
nejdříve po uplynutí 1 roku ode
dne uložení pokuty v blokovém
řízení nebo nabytí právní moci
rozhodnutí o přestupku nebo trest-
ném činu, spáchaném jednáním
zařazeným do bodového hodnoce-
ní, na jehož základě dosáhl celko-
vého počtu 12 bodů.

Byl-li řidiči za přestupek nebo
trestný čin, na základě kterého
dosáhl celkového počtu 12 bodů,
uložen trest nebo sankce zákazu
řízení motorových vozidel, je řidič
oprávněn požádat o vrácení řidič-
ského oprávnění nejdříve po vyko-
nání trestu nebo sankce zákazu
činnosti, pokud je uložená doba
zákazu činnosti delší než 1 rok.

Žádost o vrácení řidičského
oprávnění podává žadatel písemně
u příslušného obecního úřadu
a podmínkou vrácení řidičského
oprávnění je prokázání, že se
žadatel podrobil přezkoušení
z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel. Za zkoušku
z odborné způsobilosti je žadatel
o řidičské oprávnění povinen
zaplatit obecnímu úřadu, u kte-
rého je zkušební komisař
zaměstnán, poplatek 700 Kč.

Ode dne vrácení řidičského
oprávnění podléhá řidič novému
bodovému hodnocení; obecní úřad

ke dni vrácení řidičského oprávně-
ní zaznamená v registru řidičů
odečtení všech 12 bodů.
Odečítání bodů

Řidiči, kterému nebyla ode dne
uložení pokuty v blokovém řízení
nebo nabytí právní moci rozhod-
nutí, na jehož základě mu byl
v registru řidičů zaznamenán
naposled stanovený počet bodů,
pravomocně uložena sankce za
přestupek nebo trest za trestný čin,
spáchaný jednáním zařazeným do
bodového hodnocení
a) po dobu 12 po sobě jdoucích

kalendářních měsíců se odeč-
tou 4 body z celkového počtu
dosažených bodů,

b) po dobu 24 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců se odeč-
tou 4 body z celkového počtu
dosažených bodů, zbývajících
po odečtení bodů podle písme-
ne a)

c) po dobu 36 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců se odeč-
tou všechny zbývající body.
Nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy vznikl řidiči
nárok na odečtení bodů, prove-
de o tom příslušný obecní úřad
záznam v registru řidičů.
Po dobu výkonu sankce trestu

nebo sankce zákazu řízení motoro-
vých vozidel neběží doba pro ode-
čítání bodů.
Pokuty

Obecní úřad obce s rozšířenou
působností uloží pokutu do 
50 000 Kč fyzické osobě, která je
provozovatelem vozidla nebo které
provozovatel nebo jiná osoba svě-
řila řízení vozidla, jestliže přiká-
zala řízení vozidla nebo svěřila
vozidlo osobě, o níž neznala
údaje potřebné k určení její
totožnosti.

Obecní úřad obce s rozšířenou
působností uloží pokutu do 
100 000 Kč osobě, která používá
antiradar.
Pořádkové pokuty

Pořádkovou pokutu až do výše
5 000 Kč může uložit obecní úřad
obce s rozšířenou působností
a) obviněnému z přestupku proti

bezpečnosti a plynulosti provo-
zu na pozemních komunikacích
nebo ze správního deliktu, který
se bez závažného důvodu na
včas a řádně doručenou výzvu
obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností nedostavil
k projednání přestupku,

b) tomu, kdo se na včas a řádně
doručenou výzvu obecního

úřadu obce s rozšířenou působ-
ností bez závažných důvodů
nedostavil k podání vysvětle-
ní ve věci přestupku proti bez-
pečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích
nebo kdo podání vysvětlení
bezdůvodně odmítá.
Pořádková pokuta může být

uložena i opakovaně.
Vybírání kaucí

Policista je oprávněn vybrat od
řidiče motorového vozidla pode-
zřelého ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu na pozemních komunikacích,
u kterého je důvodné podezření,
že se bude vyhýbat přestupkové-
mu řízení, kauci od 5 000 do 
50 000 Kč, nejvýše však do výše
hrozící peněžní sankce za spácha-
ný přestupek.

Složení kauce je zárukou, že se
řidič dostaví ke správnímu orgánu
k projednání přestupku. Kauci
policie předá následující pracovní
den obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností do úschovy.
Kauce se řidiči vrátí v plné výši,
nebyl-li v řízení shledán vinným
ze spáchání přestupku. V opačném
případě se kauce započte na zapla-
cení uložené pokuty, a je-li vybra-
ná kauce vyšší než uložená pokuta,
vrátí se řidiči část kauce zbývající
po započtení kauce na zaplacení
uložené pokuty.

Kauce propadne, jestliže
a) řízení nelze ukončit rozhodnu-

tím ve věci přestupku proto, že
podezřelý z přestupku je pro-
kazatelně nedosažitelný nebo
nečinný,

b) rozhodnutí ve věci přestupku
nelze pachateli doručit z dů-
vodů uvedených v písmenu a).
Na závěr znovu připomínáme,

že výměna dosavadních řidičských
průkazů bude i nadále probíhat
podle následujícího schématu:
Řidičské průkazy vydané
a) od 1. července 1964 do 31. pro-

since 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosin-
ce 2007

b) od 1. ledna 1994 do 31. prosin-
ce 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosin-
ce 2010

c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna
2004 jsou jejich držitelé povin-
ni vyměnit do 31.prosince
2013.

Tomáš Březina,
vedoucí Odboru dopravy 

MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 5



Ve dnech 27. - 30. 4. 2006 se na
Výstavišti v Lysé nad Labem usku-
tečnila výstava Senior - Handicap:
aktivní život 2006, jejíž součástí
byla již po páté výstava ručních
prací Šikovné ruce našich seniorů
pro radost a potěšení. 

Ohlédneme-li se nazpátek, první
ročník jsme začínali výstavou 110
ručních prací od 55 účastníků z nym-
burského okresu v Domě s pečova-
telskou službou v Lysé nad Labem
a jako součást společenské akce
Setkání generací v Poděbradech.

Druhého ročníku v prostorách
nově otevřeného divadla Na
Kovárně v Poděbradech se již
zúčastnilo 130 seniorů a vystaveno
bylo 431 prací. Obě výstavky měly
ohlas mezi veřejností, a proto jsme
začali přemýšlet, jak ukázat šikov-
nost seniorů ještě většímu počtu
obyvatel. Od roku 2002 spolupracu-
jeme s Výstavištěm v Lysé nad
Labem, kde jsme našli pochopení
a zázemí výstavu dále rozvíjet. 

V letošním sedmém ročníku měli
návštěvníci možnost zhlédnout 2200
ručních prací provedených nejrůz-
nějšími technikami od 500 seniorů
(nejstarší ve věku 96 let), žijících
nejen ve Středočeském kraji, ale i ze
vzdálené severní Moravy z Frýdku
Místku.

Hlavní myšlenkou a cílem výsta-
vy bylo podpořit aktivitu seniorů,
zejména těch, kteří žijí osamoceně
v domácím prostředí, a dát možnost
vyrobené práce představit ostatním.
V současné době akce nabývá celo-

společenského významu. Vede k úctě
ke stáří, předávání zkušeností
a k zamyšlení návštěvníků nad svým
životem. I stáří dovede potěšit
a může být začátkem plodného
a velmi tvůrčího období, čehož je
výstava živým důkazem. Nejlepším
lékem proti stárnutí je aktivita, učit
se novým věcem, mít zájem o život
a radovat se z něj a za tento příklad
patří všem vystavujícím velký obdiv. 

Poděkování patří aranžérkám
paní Jakubálové, Rambouskové
a Benešové, kterým se podařilo hez-
kým aranžmá podtrhnout krásu
všech prací a vykouzlit tak nádher-
nou podívanou, zajímavou pro
návštěvníky všech věkových kate-
gorií. V naší kronice ji návštěvníci
mimo jiné hodnotí slovy „Překrásný
důkaz o tvořivosti a pracovitosti
našich lidí. Zde jsem prožíval hrdost
nad schopnostmi národa.“

Před zahájením výstavy se sešla
sedmičlenná porota sestavená
z odborníků i seniorské veřejnosti,
jejímž úkolem bylo vybrat 38 prací
k ocenění. Neměla jednoduchou
úlohu a ráda tlumočím její názor:
„umělecká úroveň a nápaditost
všech prací je velmi vysoká, i když
pro většinu vystavovatelů je to jen
krásný koníček“.

Hodnocení proběhlo ve čtyřech
kategoriích.

Zúčastnilo se 23 Domovů
důchodců se 674 pracemi od 260
seniorů. Z našeho regionu byli oce-
něni - DD Lysá nad Labem za
kolektivní práci Tak jde čas, DD

Rožďalovice za maketu zámku od
pana Františka Veselého ( 81 let),
DD Poděbrady za vyšívaný obraz od
pana Jana Ringera. Mezi oceněnými
byla i paní J. Tesárková z DD
Unhošť, která maluje na hedvábí
teprve 3 měsíce a techniku se učila
ve svých 73 letech.

Kategorie Kluby důchodců a jed-
notlivci - měla účast 9 organizací
a 10 jednotlivců, celkem 80 účastní-
ků a 472 prací, oceněné byly - paní
Eva Káninská z Poděbrad za háčko-
vané šaty, paní Pavla Kolínská
z Kounic za háčkované květiny, paní
Helena Hezinová z Hradištka za
háčkované listy. 

Kategorie Pečovatelské služby se
zúčastnilo 14 organizací, 150 účast-
níků s počtem 921 prací. Ocenění
převzala paní Alžběta Tomková
z Lysé nad Labem za háčkované
motýly, paní Marie Němcová
z Ostré za vyšívaný ubrus, paní Věra
Brtková z Poděbrad za drátkování.

V Hobby kategorii bylo hodno-
ceno 7 účastníků a 75 ručních prací,
oceněný byl pan Bernard Knápek
z Lysé nad Labem za vyřezávanou
plastiku jablka.

Záštitu nad celou akcí převzal
Mgr. J. Vacek, statutární náměstek
hejtmana Středočeského kraje, který
zároveň předával dvě zvláštní oce-
nění. Cenu České asociace pečova-
telských služeb předal její předseda
PhDr J. Kadlec. 

Mezi významné hosty patřili
ing. M. Urban, ministr průmyslu
a obchodu, MUDr. M. Hošek první
náměstek MPSV, poslanci Parla-
mentu ČR, senátoři, starostové měst

a obcí, zástupci podniků a organiza-
cí z našeho regionu a další. Všichni
se podíleli na vyhlašování a předá-
vání cen. Cenu ministra práce
a sociálních věcí a předsedy vlády
Ing. Zdeňka Škromacha získala paní
Zdena Burdová, nejen za vlastní
aktivity - háčkování z přírodních
materiálů, ale i za předávání zkuše-
ností, za spolupráci s naší organiza-
cí a vedení Klubu háčkování
v našem regionu.

Ocenění byla předána v rámci
dvou kulturních programů, které
proběhly dne 28. dubna 2006.
Dopoledne v doprovodu hudby
Poděbradka byly vyhodnoceny
Domovy důchodců a hobby katego-
rie. Slavnostní odpoledne zpestřilo
vystoupení pana Josefa Zímy
a vyhodnoceny byly Kluby důchod-
ců a Pečovatelské služby. Oba pro-
gramy zhlédlo celkem 800 lidí.
Každý, kdo měl svoje ruční práce
vystaveny na výstavišti, může být
hrdý na celkový úspěch této akce,
kterou navštívilo 11 000 návštěvní-
ků z celé republiky. Všem vystavo-
vatelům byl předán dárek
z Botanicusu Ostrá, pamětní list,
špendlík s logem a naše velké podě-
kování. 

Zájmu se těšily přímo na výsta-
višti předváděné ukázky technik
a řemesel: p. Dvořáková - výroba
a zdobení perníčků, p. Kotašková -
ukázky vizovického pečiva, p.
Burdová - ukázky háčkování, p.
Točík - intarzie, p. Weissová - palič-
kovaná krajka, p. Kadlecová - frivo-
litkování, p. Vobořilová - práce se
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vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma Remondis s.r.o,
ul. Čapkova 598, Lysá nad Labem tel. 325 551 448. Podrobnější informace 
Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa majetku tel. 325 510 231.

referent SM Černá B.

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

3. pondělí:
19.6.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
20.6.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
21.6.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
22.6.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
23.6.2006

Litol, K Borku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Přistavování kontejnerů v měsících 
červnu - červenci 2006 (podrobný přehled)

l. sobota:
1.7.2006

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO 
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO 
Na Mlíčníku 1x TDO, lx BIO 
Litol, K Borku 1x TDO, 1x BIO 
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod
8:30 hod 
9:00 hod 
9:30 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod
14:00 hod

Město Lysá nad Labem - seznam pej-
sků, kteří čekají na svého nového
pána

Kříženec vlčák - dobrman č. 42
- pes, 3 roky, barva černá, pes vhodný

na hlídání

Kříženec pudla a teriéra - č. 70
- pes, 2 roky, barva bílá, hodný, přá-

telský, vhodný k dětem

Kokršpaněl - č. 5
- pes, 6 roků, barva zlatá, nevhodný

k dětem, potřebuje znalého chovatele

Město Lysá nad Labem by rádo
touto cestou poděkovalo všem
dobrým lidem, kteří se ujali našich
opuštěných pejsků. Seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v okolí
města najdete na (www.mesto-
lysa.cz) pod názvem úřední deska.

Nabízení psi jsou v současné době
umístěni v útulku v Lysé nad Labem
ve VELASU, a.s. Hraba-nov č. p. 535,
tel. 325 551 221, nebo na tel. 723 342
174 p. Čápová. V útulku jsou místěni
i pejsci z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba pro
návštěvy útulku je PO - ČT 8,00 -
13,00, PÁ 8,00 - 12,00 a každou první
sobotu v měsíci od 9,00 - 11,00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z platby
(roční poplatek za psa) po dobu dvou
let. MěÚ Lysá n. L. děkuje všem obča-
nům, kteří projeví zájem o naše opuš-
těné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

KVĚTY
10. celostátní výstava květin

13. - 16. 7. 2006

Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení - 7. ročník

Pokračování na str. 12
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KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM ČERVEN
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

Další informace a rezervace vstupenek
na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

otevřeno: po. - pá. od 17 hod. 
(v so. od 16 hod. v ne. od 15 hod.) 

vracení DVD každý den do 20 hod.
půjčování DVD každý den 
do 23 hod. (ne. do 22 hod.)

◆ Pohodlný výběr DVD z katalogů při
sklence vína nebo šálku kávy.

◆ Nové tituly každý týden. 
◆ Půjčovné: 40 Kč / DVD.
◆ Dlouhá otevírací doba.

◆ Další informace, výpůjční řád,
průkazky na baru Kino Café Baru.

K I N O ,  H U D B A ,
D I V A D L O ,  V Ý S T A V Y

pá.-so.  9.-10.6 20:00

Účastníci zájezdu
ČR, 2006, 113 min.

E. Holubová, B. Klepl, P. Liška, K. Fialová
se vydávají za hranice všedních dnů.
Adaptace románu Michala Viewegha.

ne. 11.6. 15:00

Bambi II
PRO DĚTI - USA, 2005, 75 min.

Nový animovaný film o lesních zvířátkách
pro nejmenší.

st. 14.6.

Šifra mistra Leonarda
USA, 2006

Film podle světového bestselleru 
o šifrách, symbolech a tajemných vraždách. 

V hlavních rolích Tom Hanks a Audrey
Tautou.

čt. 15.6.

Indián a sestřička
ČR, 2006, 100 min.

Novodobá variace na Romea a Julii 
vypráví o vztahu romské dívky a bílého

mladíka.

16.6. - 17.6.

HOGO FOGO FESTIVAL:
KINOKABARET 

A MONTMARTRE
kompletní program viz. níže

L E T N Í  K I N O
Areál zámeckého parku, vstup 

bránou z ulice Komenského (naproti
Obchodní akademii a ZŠ). 

V případě nepříznivého počasí budou 
představení přesunuta do kina 

na Husově nám. 25.

čt. 22.6.

Základní instinkt II
USA/VB/SP, 2006, 115 min.

Pokračování slavného erotického thrilleru
se svůdnou Sharon Stone.

pá. 23.6.

Panic je nanic
ČR, 2006, 99 min.

Letní komedie plná teenagerského 
humoru a hlášek je vybavena podtitulem

„Aneb jak si užít“.

so. 24.6.

Doba ledová II
USA, 2006, 91 min.

V pokračování animovaného hitu 
z roku 2002 se vracejí mamut Manfred,
lenochod Sid a šavlozubý tygr Diego.

so. 1.7.

Fimfárum II
ČR, 2006, 90 min.

Ve filmu ožívají další čtyři pohádky 
J. Wericha, plné zemitého humoru,

hluboké moudrosti a laskavého 
pochopení.

H O G O  F O G O
F E S T I V A L  
A  M O N T M A R T R E

pá. 16.6. 19:00

HOGO FOGO FESTIVAL:
KINOKABARET - v kině
Večer plný hudby tance a překvapení.

Večer, na který budete dlouho vzpomínat.

ANDRE PESTE
Nová formace zkušených romských 

muzikantů, hrající ve stylu ethno gypsy
pop. Hudební těleso, které je živoucím 

elementem, strhujícím posluchače k tanci 
a zábavě. Nenechte si ujít šarm romských

muzikantů. Bude vám dobře! 
Obsazení: Kristýna Gunárová - zpěv, Milan

Šenki - perkuse, Migel Horvát - kytara,
zpěv, Jaroslav Gadžor - basa, Marcus Tran
- sólová kytara, Petr Surmaj/Josef Šenki -

housle, Honza Ježek - bicí

KANKÁN
Kankán je extraktem Francie, tancem

plným vášní, bez něj nelze slavit 
po francouzsku! Šantánový tanec v podání

Divadelního souboru TJ Lázně Toušeň. 

CYRIL BAB EL REAGGE 
Francouzský favorit večera - hudba,

zpěv a další překvapení 

DIVADLO
Minipředstavení Divadelního souboru 

TJ Lázně Toušeň
Projekt vznikl za finanční podpory 
města Lysá a Středočeského kraje

so. 17.6. 21:00

Vladimír Mišík & ETC 
- v kině

Klasik českého bigbítu Vladimír Mišík se
stal již za svého života legendou. Jeho
písně „Variace na renesanční téma“

(Láska je jako večernice...), „Sladké je žít“
či „Stříhali dohola malého chlapečka“ 
zlidověly, a ač vznikly před mnoha lety,

dodnes je rádi slýcháme.
Předprodej zahájen v kavárně kina:

160,- Kč (předprodej),
180,- (na místě v den představení)

VIII. Lyský Montmartre
aneb Setkání na Labi 

sobota 17. 6. 2006 od 13 hod. v uličkách
pod lyským zámkem 

P r o g r a m :  

10 - 12 hod. 
autorské instalace v prostorách a na zdech

Žižkovy uličky 

13.00 hod. 
Pierotovo zahájení Lyského Montmartru 

Koncerty:
Jazzový orchestr 

ZUŠ Lysá n. L.- jazzová klasika 
GRAPE - world music 

Sek jsi bonbónky 
Klára Koblížková - harmonika/šansony/ 

Divadlo:
Divadélko ZŠ Litol.- dětské 

představení 
Malé divadélko Praha - O Palečkovi 

a Krabičková pohádka 
Dloušiby aneb Dlouhý, Široký a

Bystrozraký trochu jinak Divadla
Mimotaurus - na náměstí od 19.30 hod. 
Grafika, malba, dřevořezba, fotografie,

textilní techniky, kamenosochařství, šperky,
keramika, malování pro děti, ohňová

show... 

Palačinky, občerstvení,
medovina, čajovna

Módní přehlídka, kolotoč, ohňová show
Akce se uskuteční i v případě nepříznivého

počasí.

Program vznikl za finanční podpory města
Lysá nad Labem a Středočeského kraje

Změna programu vyhrazena

19.8. Sto zvířat - letní kino
Skupina STO ZVÍŘAT působí na domácí
hudební scéně již bezmála 15 let. Za tu dobu
si získala respektované postavení a oblibu
fanoušků svým originálním žánrovým zařa-
zením kombinujícím prvky jamajské ska
music s dalšími, více či méně sousedícími
žánry, netradičními texty Tomáše Belka
a mnoha divadelně - hudebními happeningy.
Poslední album NIKDY NIC NEBYLO vyšlo
2,5 roku po předchozí, úspěšné desce Ty
vole, na základní škole.

Předprodej bude v nejbližší době zahájen
v kavárně kina.

P O Z O R , P Ř I P R AV U J E M E

28. 7. Neřež - letní kino
Jádro skupiny tvoří zakládající členové
legendárních Nerez - Vít Sázavský a Zdeněk
Vřešťál. Vedle nich v současné sestavě figu-
rují baskytarista a zpěvák Filip Benešovský
a bubeník David Uher. Pro zvuk kapely je
charakteristický mužský trojhlas a velice
nápaditá instrumentace, která využívá jak
klasický zvuk akustických kytar, tak i basky-
tary, kontrabasu, violy, perkusí a dalších
bicích nástrojů. Skupina Neřež se dokázala
vymanit z pout žánrové škatulky „folk“
a oslovuje široké spektrum diváků. 

�

Židé a křesťané
O jejich významu a o jejich vzájemných vztazích promluví 

v neděli 18. června ve 14.30 hodin ve sborovém domě ČCE v Lysé
nad Labem Dr. Jan Luhan a Mgr. Petr Fryš, předseda Společnosti přá-
tel křesťanů a židů. Srdečně zveme.

D. Molnár, Kostnická jednota Lysá n. L.

Město Lysá nad Labem ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností Vás srdečně zvou

u příležitosti otevření kostela 
sv. Jana Křtitele na

KONCERT 

Cimbálové muziky
HRADIŠŤAN

s Jiřím Pavlicou

24. 6. 2006 od 16,00 hodin

Vstupné dobrovolné.

Dovolujeme si Vás pozvat na 
výstavu fotografií MVDr. Jana Kořínka

Léto v Lysé nad Labem očima 
MVDr. Jana Kořínka

6 .  6 .  2 0 0 6  -  3 1 .  8 .  2 0 0 6
Nejen Ti, kteří viděli první část nazvanou Jaro v Lysé nad Labem

očima MVDr. Jana Kořínka rádi navštíví ve vstupní chodbě budovy
bývalého augustiniánského kláštera tuto druhou část cyklu 

nazvaného ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ.

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Vás všechny srdečně zve
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Městská knihovna v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23 
(budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

e-mail: info@knihovnalysa.cz; http//www.knihovnalysa.cz

zve děti na kurz vyrábění lampionů pod vedením Míši Baštecké

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Kurzy se konají ve středu 7. června a 21. června 2006 

od 16.00 hodin.

Kurzovné je včetně materiálu celkem 50,- Kč.
Přezůvky, nůžky a zástěru nebo staré tričko s sebou!

Zájemci, hlaste se v knihovně osobně nebo tel.: 325 551 255. 
Všichni jste srdečně zváni!

Městská knihovna v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23 
(budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

e-mail: info@knihovnalysa.cz; http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na kurz pod vedením Míši Baštecké na téma

Malování na hedvábí
- obrázek do okna a batikovaný šál

Kurz se koná v pátek 16. června 2006 od 16.00 hodin.

Kurzovné je včetně materiálu a barev celkem 250,- Kč 
(platí se záloha 100,- Kč).

Zájemci, hlaste se v knihovně osobně nebo tel.: 325 551 255. 
Všichni jste srdečně zváni!

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 4. května 2006

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková, odbor kultury

Václav Zumr
Vojtěch  Bufka

Jakub Podkonický
Šimon Toužín

Tomáš Zezula
Anna Ludvíková

Tereza Randusová

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Nymburk
se sídlem v Lysé nad Labem 

si Vás dovoluje pozvat na výstavu

AJETO a BOŘEK ŠÍPEK

společnou výstavu proslulého architekta a designéra se skláři 
z Lindavské hutě v rámci Lyského MONTMARTRU. 

Výstava bude otevřena od 6. do 24. června 2006,
v úterý až sobotu od 10,00 do 16,00 hod.

Město Lysá nad Labem a sbor Českobratrské církve 
evangelické pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce

MISTRA JANA HUSA
Václav Houštecký, starosta města

Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky
Bohdan Mikolášek, písničky o lásce a o svobodě

Položení kytice u Husovy busty

čtvrtek 6. 7. 2006 od 18.00 hodin
ve dvoraně Evangelického sboru

na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

6. 6. Slohy 20. století
16,30 hod. beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v MěK

6. - 24. 6. AJETO a BOŘEK ŠÍPEK - Výstava v okresním archivu
6. 6. - 31. 8. Jaro v Lysé nad Labem očima MVDr. Jana Kořínka

Výstava fotografií v okresním archivu

7. 6. Tvořivé odpoledne - 16,00 hod. kurz vyrábění v MěK
10. 6. Galerie v průvanu

9,30 hod. mažoretky, malování v podchodu ČD
od 14 hod. hudební program

14. 6. Kurz drátování - 16,30 hod. v MěK
16. 6. Malování na hedvábí - 16,00 hod. v MěK
16. 6. HOGO FOGO FESTIVAL „Kinokabaret“

19,00 hod. v kině na Husově nám. - večer plný hudby a tance

17. 6. Lyský Montmartre
13,00 hod. Žižkova ulička - koncerty, výtvarníci, divadelníci
19,30 hod. Husovo náměstí - představení divadla Mimotaurus
21,00 hod. koncert Vladimíra Mišíka v kině na Husově nám.
půlnoční ohňová show na náměstí

18. 6. Sokolský triatlon - 8,00 hod. sokolovna na Husově nám.
18. 6. Židé a křesťané

14,30 hod. Dr. Jan Luhan a Mgr. Petr Fryš ve sborovém domě ČCE

21. 6. Tvořivé odpoledne - 16,00 hod. kurz vyrábění v MěK
21. - 26. 6. Svatojánská pouť

- atrakce v prostoru za benzínovou čerp. stanicí

24. 6. HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou
Koncert cimbálové muziky - 16,00 hod. v kostele sv. J. Křtitele

25. 6. Pohádková cesta - 14,00 hod. z nám. B. Hrozného
28. 6. Kurz drátování - 16,30 hod. v MěK
6. 7. Slavnost k památce Mistra Jana Husa

18,00 hod. ve dvoraně Evangelického sboru

13. - 16. 7. Výstava Květy - Výstaviště
28. 7. NEŘEŽ - Koncert v letním kině
19. 8. Sto zvířat - Koncert v letním kině
26. 8. Slavnosti hraběte Šporka
2. 9. Cyklovýlet v sousedství Šporkova panství

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů. 
Nabídku připravovaných akcí v Praze a Středočeském kraji naleznete 

na www.otomtoje.cz.
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Tak toto rčení pro studenty
a učitele Obchodní akademie
v Lysé nad Labem rozhodně
neplatí.

Právě naopak. Měsíc byl plný
nejrůznějších akcí, o nichž
bychom vás rádi informovali.

Projekt pro studenty 3. ročníků
Kam po maturitě?

Tento projekt probíhá na naší
škole každoročně a má za cíl
poskytnout studentům základní
informace o tom, jaké další mož-
nosti osobního rozvoje mají po
ukončení studia na střední škole.

Projekt organizačně připravily
profesorky Langová a Svobodo-
vá. Oslovily firmy působící v Ly-
sé na Labem se žádostí, aby
umožnily studentům absolvovat
přijímací pohovor. Skupinky stu-
dentů se pak 19. dubna vypravily
do jednotlivých firem, na městský
úřad, na úřad práce a vyzkoušely
si, co je v budoucnosti čeká. Jaké
bylo jejich překvapení, když
jeden z manažerů vedl celý poho-
vor i prohlídku provozu v anglič-
tině!

Další studenti pracovali ve
škole a připravovali informaci
o možnostech dalšího studia na
vyšších odborných a vysokých
školách, o podmínkách práce
v zahraničí a o právních náležitos-
tech pracovního poměru. 

Projekt byl zakončen prezenta-
cí, jejímž vrcholem bezesporu
byla ukázka toho, jak má a nemá
vypadat přijímací pohovor.

Bojovka na téma Ochrana živo-
ta a zdraví při mimořádných
událostech 

V den přijímacích zkoušek na
školu je třeba najít smysluplné
využití času pro stávající studenty
a pokud možno je dostat ven ze
školní budovy, aby adepty studia
nerušili. Letos přálo i počasí, a tak
tělocvikáři Markéta Novotná a
Zdeněk Doležal mohli být spokoje-
ni s tím, že náročný program, který
připravili, se opravdu vydařil.

Na studentské hlídky složené ze
studentů jednotlivých tříd čekaly
úkoly, které prověřily nejenom teo-
retické znalosti (chování za úniku
chemické látky, znalost telefonních
čísel na hasiče, policii a záchran-
nou službu), ale i praktické doved-
nosti (poskytování první pomoci
apod.). Nejdůležitější ovšem byla
fyzická kondice a výdrž, protože
závod měřil kolem šesti kilometrů
a vedl okrajovými částmi Lysé. Na
jednotlivých stanovištích studenti
házeli granátem, ručkovali po laně,
šplhali, orientovali se podle buzoly
a mapy, někteří občas i bloudili.
Ale do cíle dorazili všichni
a pochvalovali si, že zvládli jedno
z důležitých témat zábavnou for-
mou, nikoli tím, že by se nudili na
suchopárné přednášce. 

Protože se tato forma setkala
s příznivým ohlasem, budeme v ní
i nadále pokračovat.

S využitím materiálů
PaedDr. Markéty Kuncové a Mgr.
Zdeňka Doležala zpracovala

A. Šmídová

Duben… ještě tam budem?

Blahopřejeme
Citát: „Naplnění nadějí zůstává vždy nečekaným

zázrakem. Kompenzací je, že ten zázrak
zůstává věčnou možností.“      Franz Kafka 

Městský úřad v Lysé nad Labem blahopřeje 
jubilantům, kteří oslavili své významné 

narozeniny v měsíci květnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Františka Studená

paní Anna Tanglová
paní Zdeňka Linhartová

paní Marie Bendlová
paní Hana Števová

paní Marie Čermáková
pan František Šíma
pan Karel Doležálek

pan Josef Bílek

85 let
pan Josef Bašek

paní Marie Zvárová

92 let
paní Blažena Kuchtová
paní Žofie Křivánková

paní Anežka Falcmannová

93 let
paní Božena Vrbová

Zveme vás v sobotu 10. června
2006 na společné malování obráz-
ků do podchodu na nádraží v Lysé
nad Labem. Malovací plocha bude

rozdělena do dvou hlavních částí -
zhruba na polovině budou mašin-
ky a vagónky, na druhé polovině
různě velké světlé plochy, na které
můžete malovat své obrázky. Štět-
ce i barvy máme, stačí přijít.
Výtvarně méně odvážní jedinci se
mohou přijít jen podívat na malo-
vání nebo na kulturní program,

případně si vychutnat čaj a výteč-
né koláče v čajovně.

Přijďte malovat nebo se jen
podívat, ochutnat čaje a koláče
z čajovny, poslechnout si dobrou
hudbu - těšíme se na Vás! Více
informací na www.lysa.nl/galerie-
v-pruvanu.

Jan Kořista, Václav Šubrta

Obrázky v nádražním 
podchodu - Galerie v průvanu

POZVÁNKA   POZVÁNKA   POZVÁNKA

V Milovicích zazpívá americký sbor
Město Milovice spolu s římskokatolickou farností Lysá nad Labem 

připravilo na čtvrtek 29. června koncert v milovickém kostele sv. Kateřiny.
Účinkovat bude pěvecký sbor VOX Nymburgensis a sbor Long Beach 

z USA. Na programu budou skladby známých světových autorů 
i soudobá tvorba. V provedení amerického sboru zazní i černošské 

spirituály. Začátek koncertu v 19 hodin, vstupné je dobrovolné.

9:30 Nádraží Slavnostní zahájení - vedení města Lysé n. L.
Vystoupení mažoretek ZŠ B. Hrozného (Lysá)

10:00 Nádraží Začátek malování

14:00-16:00 Nádraží Odpolední program (koncerty):
Jazz Orchestra ZUŠ F. A. Šporka (Lysá n. L.)
Sek jsi bombónky (Lysá n. L.-Litol)

18:30 Večerní program (koncerty):
Restaurace Vyklouband (Praha)
U Bílé labutě, zahrádka Tři dny na břiše (Praha)

Crossband (Nymburk)
Vystoupení Street Gang (break dance, Lysá n. L.)

Program

Odjezdy autobusů na výukové
lekce tanečních kurzů

19.00 hod z Litole od kapličky
19.03 hod od zastávky u nadjezdu
(Mírová ul.)
19.06 hod z Husova náměstí 
(od „Pohody“)
19.10 hod od restaurace 
„U Podkovy“ (ul. Kpt. Jaroše) 
19.15 hod od zastávky na sídlišti
19.18 hod ze zastávky v Benátecké
Vrutici

Odjezdy autobusů na prodlouže-
nou 28.10.

14.00 hod z Litole od kapličky
14.03 hod od zastávky u nadjezdu
(Mírová ul.)
14.06 hod z Husova náměstí 
(od „Pohody“)
14.10 hod od restaurace 
„U Podkovy“ (ul. Kpt. Jaroše) 
14.15 hod od zastávky na sídlišti
14.18 hod ze zastávky v Benátecké
Vrutici

Taneční kurz 9.9. - 16.12. 2006
Nabízíme ještě několik posledních míst pro dívky!!!

(Kapacita pro chlapce již vyčerpána, výjimečně lze ještě přihlásit celý pár.)

Upozornění všem přihlášeným:
Průkazky do tanečního kurzu je možno vyzvednout 

na Městském úřadě odboru kultury 
v týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2006.

(několikaminutové zpoždění se nevylučuje)
Autobus je možno použít i v případě, že nemáte zaplaceno dopravné,

jednotlivé jízdné v ceně 10,- Kč zaplatíte paní Frankeové přímo 
v autobuse.
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Městská knihovna v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23 
(budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

e-mail: info@knihovnalysa.cz; http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na: KURZ DRÁTOVÁNÍ
Kurz se koná ve středu 14. a 28. června 2006 od 16.30 hodin.

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.
Je nutné se předem přihlásit v knihovně.

Všichni jste srdečně zváni!

EMPATIE ZVE
Dne 25. 6. ve 14.00 hodin se koná POHÁDKOVÁ CESTA. Start bude

na náměstí Bedřicha Hrozného v parku. Trasa povede zámeckým parkem
a děti i rodiče se zde setkají s pohádkovými postavami. U každé z nich si
budou moci děti splnit zajímavý úkol a domů si odnesou nejen dobrou nála-
du, ale také sladké odměny. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás

VAŠE EMPAŤAČKY

Beletrie pro dospělé
Prstýnek - V. Javořická, Pro sirotka

- V. Pittnerová, Velká kniha hádanek -
J. Hořínek, Uvolněte se, prosím... - J.
Kraus, Oněgin byl Rusák - I. Dous-
ková, Příliš tenkej led - Z. Hamerová,
Sčítání zla - I. Hlaváčková, Poslední
království - B. Cornwell, Okřídlený
faraon - J. Grant, Sachsova nemoc - M.
Winckler, Dům na pláži - J. Patterson,
Mýlka - A. Jareš, Most přes dlouhou
řeku - E. Kantůrková, J. Cimický,
V. Dušek

Naučná literatura pro
dospělé

Tváře v prachu Etiopie - S. Ryvo-
lová, Nový Zéland - M. Kubínek,
Sulawesi - ostrov zapomenutých lido-
jedů - V. Lemberk, Tajnosti králov-
ských trůnů aneb Děsivé záhady, dvoj-
níci a podvody - J. Bauer, Paradoxy
české šlechty - V. Votýpka, Výbor
z díla - Z. Matějček, Největší Čech,
Svaté války a civilizační tolerance -

Z. Müller, Školní poradenská psycho-
logie pro pedagogy - M. Vágnerová,
Poklady Benátek, Jak je poznáme? -
Umění baroka, Umění Egypťanů,
Umění Gotiky, Tajemné podzemí -
Západní Čechy - M. Štraub, J.
Lenková, Velká kniha aranžování - L.
Owen

Beletrie pro děti
Týna a Pony - Loupež v Safari-

parku - J. Boehme, Čtyři a půl kama-
ráda a osudný dřep - J. Friedrich, Čtu
a vím - vodní zvířata, divoká zvířata,
les, statek, Vidia a koruna královny víl
- W. Disney, Rání a Laguna mořských
žínek - W. Disney, Hurvínkovy naro-
zeniny - H. Štáchová, Alenka v říši
divů - W. Disney, Broučci - J. Karafiát

Naučná literatura pro
děti

Děsivá literatura (Řecké báje) - T.
Deary, Děsivá věda (Důvtipní detekti-
vové) - R. Wright

VHS
Harry Potter a Ohnivý pohár, Prci,
prci, prcičky na táboře, Barbie dení-
ček, Čtyři bratři

DVD 
Napětí - Noční let, Malevolence

Komedie - Láska na inzerát
Sci-fi - Noční hlídka
Horory - Márnice, 2001 maniaků,
Hlas smrti
Pro mládež - Harry Potter a Ohnivý
pohár, Letopisy Narnie - Lev, čaroděj-
nice a skříň

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

HOGO FOGO FESTIVAL:

KINOKABARET
16. 6. 2006 od 19.00 hodin

Kino Hogo Fogo, Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz

Večer plný hudby tance a překvapení. Večer, na který budete 
dlouho vzpomínat.

ANDRE PESTE
Nová formace zkušených romských muzikantů, hrající ve stylu ethno gypsy

pop. Hudební těleso, které je živoucím elementem, strhujícím posluchače 
k tanci a zábavě. Nenechte si ujít šarm romských muzikantů a nalaďte 

se emoci cigánského srdce. Bude vám dobře! 
Obsazení:

Kristýna Gunárová - zpěv, Milan Šenki - perkuse 
Migel Horvát - kytara, zpěv, Jaroslav Gadžor - basa 

Marcus Tran - sólová kytara, Petr Surmaj/Josef Šenki - housle 
Honza Ježek - bicí

KANKÁN
Kankán je extraktem Francie, tancem plným vášní, bez něj nelze slavit 

po francouzsku! Šantánový tanec v podání Divadelního souboru TJ Lázně
Toušeň. 

CYRIL BAB EL REAGE 
Francouzský favorit večera - hudba, zpěv a další překvapení 

A DALŠÍ…
Minipředstavení Divadelního souboru TJ Lázně Toušeň

Projekt vznikl za finanční podpory města Lysá nad Labem 
a Středočeského kraje

Rockový festival Milovice 2006
V sobotu 1. července bude Hakenův stadion v Milovicích patřit rockové

muzice. Na festivalu, který je pořádán k 15 letům odchodu sovětských
vojsk, zahrají Vilém Čok se skupinou BY PASS, Vladimír Mišík a ETC…,
Radim Hladík s BLUE EFECT, JAKSI TAKSI, Karel Kryl ROCK BAND,

1ST CHOICE, ONKEL FESTER a regionální kapely. 
Začátek festivalu je naplánován na 15. hodinu. 

Festival se uskuteční za laskavého přispění Města Milovice.
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Šikovné ruce našich seniorů
pro radost a potěšení - 7. ročník

sklem a další. 
Obohacením výstavy byly práce

dětí ze Základní školy z Kostomlat,
z Lysé nad Labem Komenského 
a B. Hrozného, Základní umělecké
školy v Lysé nad Labem.

Příjemná a krásná atmosféra
radosti se prolínala celou výstavou.
V sobotu byla naše expozice oboha-
cena o vysílání Českého rozhlasu 1 -
Radiožurnál, který informoval veřej-
nost v přímém přenosu. Velice nás
potěšil zájem moderátora ing. Pavla
Kudrny, který nám předal pozvání
a možnost reprezentovat výstavu
Šikovné ruce na Festivalu zdraví
a pohybu v Olomouci na Výstavišti
Flora dne 3. 6. 2006. Cílem festivalu
je propagace zdravého životního
stylu a svým rozsahem patří mezi
největší akce svého druhu v České
republice. Rádi jsme toto pozvání
přijali a budeme se v Olomouci sna-
žit představit výstavu Šikovné ruce
co nejlépe. Ukázat na váš um
a šikovnost i na myšlenku celé akce,
kterou společně rozvíjíme. 

O spolupráci nás požádala i paní
redaktorka R. Buriánková z časopi-
su Praktická žena. Ruční práce ji
zaujaly natolik, že nabízí několika
tvůrkyním spolupráci, což nás veli-
ce těší. 

Letošní ročník mohu hodnotit
jako velice zdařilý a úspěšný.
Výstava je dobrou motivací pro
mnoho seniorů a pro všechny, kteří
v této oblasti pracují. Opravdu se
daří získat zájem a předávání zkuše-
ností mladší generaci. I pro nás byl
tento ročník velice inspirativní
a máme již dnes připraveny další
plány pro příští rok.

Velké poděkování si zaslouží
pan Řehounek a pracovníci celého
Výstaviště za vstřícnost, skvělé
služby a zázemí, které nám poskyt-
li. Poděkování patří zřizovateli naší
organizace městu Poděbrady, staro-
stovi J. Ďurčanskému, podniku
Poděbradka a.s. a všem dalším orga-
nizacím, které přispěly k celkovému
zajištění výstavy. V neposlední
řadě, pracovníkům naší organizace
a dobrovolnicím z řad seniorů
z Lysé n. L., bez jejichž pomoci
bychom se jen těžko obešli.
Návštěvníkům děkuji za to, že se
oproti loňskému roku žádný výro-
bek neztratil.

Přeji Vám všem pevné zdraví,
hodně úspěchů v další práci a těším
se na setkání s Vámi za rok na 
8. ročníku soutěže.

Věra Součková, Centrum 
sociálních a zdravotních služeb

Poděbrady o.p.s.

Pokračování ze str. 7

Šporkovy slavnosti 2006
26. VIII. 2006 
10.00 troubená Svatohubertská mše za
doprovodu Loveckého hornového tria
a Chrámového sboru u sv. Jana
Křtitele 
- k obědu můžete ochutnat Šporkovské

menu v restauraci Gurmán, U krále
Václava, U Bílé labutě 

12.30 - 13.00 koncert Hasičské
dechovky na nám. B. Hrozného 
13.00 průvod z náměstí B. Hroz-ného
na zámek 
13.30 - 17.30 zámecké slavnosti za
účasti:
● hraběte Šporka a jeho rodiny 
● členů Řádu sv. Huberta 
● členů mysliveckých spolků ze širo-

kého okolí 
● Městské historické gardy

z Brandýsa n. L. 
● šermířské skupiny Corporal 
● historického Střeleckého klubu

SPORCK 
● taneční skupiny Ambrosia 
● folklórních souborů Šáteček

a Dykyta
● Šporkova tria
● pěveckého sboru FONTÁNA při ZŠ

B. Hrozného 
● rakouské muziky STELLA GRASS 
● lyského dětského tanečního soubo-

ru Khosnoro 
● lyských baráčníků 
● Loveckého hornového tria
● Chrámového sboru u sv. Jana

Křtitele 

Součástí bude i bohatý program pro
děti, výcvik dravců, tradiční tržiště
s ukázkami lidových řemesel a občer-
stvením. V průběhu slavností budou
hrabětem Šporkem předány ceny za
historickou soutěž.

Kostel sv. Jana Křtitele
v době od 13. 00 - 18. 00 je možné
navštívit nově rekonstruovaný kostel
s prohlídkou a hudebními vystoupení-
mi
● 14.30 varhany - zpěv J. Mikušek

a jeho host
● 15.30 sborový zpěv VOX NYM-

BURGENSIS
● 16.30 mladí hudebníci ZUŠ F.

A. Šporka Lysá n. L.
● 17.30 hudba pro všechny

Polabské muzeum - Muzeum B.
Hrozného
● 10. 00 - 16. 00 prohlídky s výkla-

dem 
Vstupné na všechny akce je dobrovol-
né.

26. VIII. 2006
náves Byšičky
● od 18.00 výčepy a občerstvení,
● 19.00 rakouská muzika STELLA

GRASS
● 19.30 country muzika Druhej dech

s Láďou Weyrostkem, představení
herců, FABIEN - mystický tanec
s ohňovými vějíři 

● 21.00 tůň a louka čarodějnic, špor-
kovská divadelní scéna a nápoj
lásky

Kyvadlová autobusová doprava-odjez-
dy od 18.00 do 19.30, první spoj
z Litole od kapličky se zastávkou na
Husově náměstí - cukrárna, další jen
z Husova nám.
Z Byšiček odjezdy mezi 22.30 až
23.30. Vstupné 30,- Kč, parkovné 
10,- Kč.

V případě špatného počasí bude
o uskutečnění obou akcí rozhodnuto
do 11.00 hodin.
Informace na tel. číslech:
604 706 535 nebo 602 620 151.

2.IX.2006
CYKLOVÝLET:
Na hranici Čechů, Zličanů
a Pšovanů. Navštívíme Tři chaloupky,
zdymadla, Vejmola, Císařskou kuchy-
ni, Polabiny (tůně na starém
Labi - s občerstvením), břístevskou
kapli, Bříství, přerovský zámek
a okolo 14. hod. bude připravena zabí-
jačka U Kotápišů s folklórním progra-
mem.
Sraz v 8.30 v Litoli u kapličky, návrat
z Přerova individuální.
Přihlášky u pí. Labutové v Městské
knihovně se zápisným 120,- Kč, uzá-
věrka 29. 8. 2006!!!
Počet účastníků omezen. 

Mladí hasiči soutěžili
V sobotu 20.5.2006 se konala v Byšičkách soutěž třetího lyseckého

okrsku mladých hasičů požárních hlídek v branné všestrannosti.
V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo Lysé nad Labem a získa-

lo putovní pohár starosty města Lysé nad Labem p. Václava Houšteckého,
který předal v zastoupení p. Mgr. Josef Tomek. Jako druzí se umístilo
družstvo z Milovic. Ve starších žácích zvítězilo domácí družstvo hasičů
z Byšiček se ziskem krásného poháru a druzí byli hasiči z Lysé nad
Labem.

V kategorii nejmladších mateřinek si zasoutěžili i ti nejmenší. K jejich
plné spokojenosti zvítězili všichni a za odměnu jim byla spousta cen
a sladkostí, to i pro ostatní zúčastněné.

Děkujeme sponzorům za ceny do soutěží a všem ostatním za pomoc
a práci, kterou ve svém volném čase mládeži věnují.

Koštíř Josef, starosta okrsku
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Budoucnost nymburské nemocnice je nejistá

Vyjádření k podané informaci v Listech 5/2006 
z 2. jednání MěZ tajemníkem MěÚ  p. Ing. Dvořákem

vými organizacemi, nakládat. Aby
se tomuto omezování kraj vyhnul,
soutěž zrušil a ještě před platností
zákona všechny nemocnice vložil
do již vzniklých akciových spo-
lečností (zmíněné páteřní nemoc-
nice), na které se nový zákon
nevztahoval. Nymburská nemoc-
nice se tak stala součástí Oblastní
nemocnice Kolín, a.s., v rámci
které nyní funguje jako samostat-
ná jednotka s odděleným účetnic-
tvím. Po zapsání vkladu obchod-
ním soudem chtěl kraj vyhlásit
novou soutěž.

Zneklidnění především nym-
burské veřejnosti a personální
nestabilita na jednotlivých odděle-
ních nemocnice i v jejím vedení
byly výsledkem lživých fám
a také rivality a nedůvěry někte-
rých zaměstnanců nymburské
nemocnice vůči nemocnici v Ko-
líně a jejímu vedení. Nikdo
z představitelů kraje ani vedení
kolínské nemocnice nemá zájem
na omezování péče nebo rušení
nymburské nemocnice. Všechny
popsané kroky se děly jenom pro-
to, aby se kraj vyhnul omezování
ze strany státu řešit situaci ve
zdravotnictví podle vlastní odbor-
nou veřejností připravené a schvá-
lené koncepce. Svědčí o tom
mimo jiné to, že byla rozšířena
dozorčí rada Oblastní nemocnice

Kolín, a.s., o dva občany Nym-
burka Miroslava Jeníka a Věru
Tomanovou a že od vkladu nym-
burské nemocnice pod Kolín
nedošlo i přes stále se zvyšující
dluh zařízení k žádnému omezení
zdravotní péče. Začátkem dubna
byl jmenován nový zkušený ředi-
tel Radek Chmelík, který vyhrál
výběrové řízení.

Situace se zklidňuje, obchodní
soud již zapsal vklad, kraj tedy
může vypsat výběrové řízení na
nového provozovatele. Ale v nej-
bližší době to neudělá. Proč?

Od nástupu ministra Davida
Ratha zrušilo ministerstvo již tři-
krát výběrová řízení na nové
smlouvy středočeských nemocnic
se Všeobecnou zdravotní pojišťo-
vnou. Od poloviny roku tak bude
nemocnicím proplácena lůžková
péče jen na základě prodloužení
dosavadních smluv, jejichž plat-
nost končí v polovině letošního
roku. Místo toho, aby výběrová
řízení stanovila, jakou péči budou
jednotlivá zdravotnická zařízení
v dalších letech poskytovat a co
a v jaké výši jim bude hrazeno,
budou nemocnice nadále žít v neji-
stotě, kdy jim přestane Všeobecná
zdravotní pojišťovna, která je díky
nucené správě plně pod kontrolou
ministra Ratha, platit. Ta již napří-
klad oznámila, že od poloviny
roku nebude proplácet akutní lůž-

kovou péči nemocnici v Berouně
a choceradské léčebně. Nadále
odmítá hradit péči na anesteziolo-
gicko-resuscitačním oddělení
v novém pavilonu nymburské
nemocnice. Právě jeho nehrazený
provoz způsobuje narůstající ztrátu
této nemocnice, jejíž oddělení má
bohužel pacientů až dost.

V druhé polovině dubna se
ministru Rathovi podařilo ve spo-
lupráci s poslanci KSČM a ČSSD
prosadit v parlamentu i přes veto
Senátu zákon o neziskových
nemocnicích, mezi které je zařaze-
na i ta nymburská. Neziskové
nemocnice mají mít ochranu od
státu a pojišťovna s nimi uzavře
smlouvy, na druhou stranu jim
bude stát bez jakékoli odpovědnos-
ti určovat, jakou péči smějí posky-
tovat a kolik lůžek mohou mít nebo
jaké budou platy lékařů. Vlastníci -
v případě nymburské nemocnice
kraj, kteří ani nebudou mít většinu
v dozorčích radách takových
nemocnic, budou přitom odpověd-
ni za jejich fungování včetně úhra-
dy ztrát, které ani nezaviní.

Ať už bereme v úvahu stále
odkládaná výběrová řízení na
smlouvy se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou nebo zákon o nezis-
kových organizacích, v obou pří-
padech to nakonec znamená útlum
zdravotnictví ve Středočeském
kraji a odliv zdravotnických slu-

žeb i peněz do Prahy. Středoče-
chům se sníží dostupnost péče
v kraji a budou nuceni i z odleh-
lejších míst jezdit do pražských
nemocnic. Důvodem, proč minis-
terstvo upřednostňuje pražská
zařízení, je zřejmě fakt, že nepatří
Praze jako jednomu z krajů, ale
jsou řízena přímo ministerstvem.
Přitom, zdá se, vůbec nehraje roli,
že pražské nemocnice poskytují
zdravotní péči dráž než nemocnice
středočeské, v některých přípa-
dech až třikrát.

V takovéto nejistotě je naprosto
zbytečné vyhlašovat soutěž na pro-
vozovatele nemocnic, z pohledu
možných zájemců je dokonce
absurdní se za těchto podmínek do
soutěže přihlásit. Středočeskému
kraji v této situaci nezbývá nic
jiného, než čekat na výsledky par-
lamentních voleb a doufat, že
vyhrají strany, které zákon o nezis-
kových nemocnicích chtějí zrušit.

A ještě na závěr. V okrese
Nymburk je také Nemocnice
Městec Králové. Ta ale ve schvá-
leném seznamu neziskových
nemocnic není a pojišťovna jí
nebude hradit lůžkovou péči. Pro
ni, stejně jako pro osmdesát dal-
ších nemocnic, je zákon o nezis-
kových nemocnicích likvidační.

Petr Kopecký,
člen zastupitelstva

Středočeského kraje

Vzhledem ke zkreslené informa-
ci, předložené čtenářům Listů,
o průběhu zasedání MěZ v březnu
tohoto roku a mnou přednesených
připomínek, mi nezbývá, než tyto
uvést na správnou míru. 

1) Při návrhu na rozdělení dotace
pro organizace pracující s dětmi cca
950 000,- Kč jsem upozornil na
skutečnost, že ne všechny děti ve
městě jsou sportovními typy, nehra-
jí fotbal, nejsou organizovány
v Junáku či jiné mládežnické orga-
nizaci ani se nezajímají o rybářský
sport. Jsou to například děti, které
se zajímají o některou ze zájmo-
vých činností nabízených LŠU.
Tyto děti jsou z určitého hlediska
diskriminovány, neboť na svoji čin-
nost dlouhodobě nedostávají od
města žádný příspěvek. A přece
jsou to také děti našeho města jako
ty, co se honí za mičudou či vyse-
dávají s rybářským prutem u vody.
Cílem mého upozornění tedy bylo,
aby se úřad zamyslel nad touto
okolností a odstranil diskriminaci

těchto dětí. K poznámce paní mís-
tostarostky, že město koupilo LŠU
klavír musím jen dodat, že nepo-
chopila moji snahu o odstranění
diskriminace některých dětí, proto-
že zřizovatelem LŠU je město,
a jestliže město poskytlo prostředky
na dovybavení či modernizaci LŠU,
pak tyto prostředky dává do svého
majetku a nikoliv do majetku dětí
jako třeba sportovci, kteří dětem
pořídí dresy, míče, nebo kopačky. 

Velice zjednodušeně jde o to,
aby město nepreferovalo jen jednu
skupinu obyvatel - dětí, ale aby
všichni měli stejné, tedy rovné pří-
ležitosti a podmínky ve využití
svého volného času a rozvoje své
osobnosti.

Ne všichni mohou být Jaro-
mírem Jágrem, Kateřinou Neu-
manovou, ale ani Luďkem Pach-
manem. O tom nás například pře-
svědčil i úspěch žáků hudebního
oboru naší LŠU a jejich nádherné
umístění v celostátní soutěži. 

2) Upozornění na rozsudek

Ústavního soudu ve věci nabízení
a prodeje pornografie byl z mého
hlediska nutný, aby si jak úředníci
města, tak prodejci těchto tiskovin
uvědomili svá práva a povinnosti
z rozsudku plynoucí. Pro širokou
veřejnost pak připomenutí, že vše,
a tedy i podnikání, má své vynuti-
telné etické hranice.

3) V letech 1994 až 1998 byl
zahájen zdlouhavý proces výkupu
veřejně užívaných pozemků, jako
parčíky, vnitrobloková zeleň,
komunikace (silnice a chodníky),
které byly dle záznamu v katastru
nemovitostí majetkem soukromých
osob. Tak byly například vykoupe-
ny plochy na starém - Jedličkově
sídlišti, některé komunikace na
Mlíčníku i několik pozemků
v Litoli. Z jednání s představiteli
města Poděbrad, Nymburk a dal-
ších vím, že výkup je časově
a finančně náročná záležitost, nará-
ží na mnohé problémy a oběma
výše citovaným městům se povedlo
veškeré výkupy a převody pozemků

teprve nedávno uzavřít. Pokud je mi
z jednání Městského zastupitelstva
dobře známo, město Lysá n/L od
roku 1999 v této činnosti pokračo-
valo spíše sporadicky, respektive
vyvíjelo snahu, aby dotyční majite-
lé tyto své pozemky městu, na nichž
jsou v mnoha případech položeny
městské inženýrské sítě včetně
osvětlení komunikací, darovali.

Pokud má Finanční výbor plnit
svoji funkci, danou mu ze zákona
o obcích, musí být seznámen
i s dlouhodobými nevypořádanými
závazky města k jeho občanům.
Teprve pak se může vyjádřit, pří-
padně navrhovat optimální rozlože-
ní dluhové zátěže města. 

Z výše uvedených důvodů byl
interpelací vyžádán seznam takto
nevypořádaných závazků města.
V zákonné lhůtě jsem obdržel
odpověď potvrzující složitost zpra-
cování takového seznamu, nicméně
seznam dosud ne.

V Lysé nad Labem 12. 5. 2006 
Tomáš Sedláček

Pokračování ze str. 1
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Vítání jara - Den Země

Máme tu červen a s ním je čas
na ohlédnutí za akcemi odboru
životního prostředí, které byly pro
uvítání jara a Den Země 2006 při-
pravené.

První byla návštěva skleníku
Fata Morgana v botanické zahradě
v Troji. Výletu za tropickými
motýly do nového skleníku a pak
následně do venkovních expozic
se zúčastnilo osm zájemců. 

Větší, asi pětadvacetičlenné,
účasti se dočkal cyklovýlet S ptačí
budkou na Čihadla. I v tomto pří-
padě nám přálo počasí, a tak jsme
si mohli v krásném jarním odpo-
ledni vysadit několik stromků
a pověsit tu „svou“ ptačí budku.
Zájemci se mohli dále z úst odbor-
ného lesního hospodáře seznámit
s problematikou lesa a lesního
hospodářství. Závěr odpoledne
patřil malému táboráku a opékání
vuřtů.

Přes zdánlivě nepříznivé počasí
se konal, co do počtu účastníků
téměř „rodinný“, výlet do Dendro-
logické zahrady v Průhonicích. Na
ploše více něž 80 ha jsme měli
možnost seznámit se se sbírkou
vrb, borovic, zakrslých jehlična-
nů, pnoucích rostlin a živých
plotů. Nevynechali jsme ani rodo-
dendronový les, chloubu místních
sbírek. Závěr vycházky patřil
inzerované výstavě tulipánů, které
potěšily nejen květy, ale i pestrý-
mi listy.

Poslední hromadnou akcí byla

terénní exkurze Za
ptačím zpěvem do
Byšiček, kterou
jsme připravili
spolu s odborem
životního prostře-
dí z Nymburka.
Zahájení patřilo
členům Polabské-
ho ekocentra Po-
děbrady, pod je-
jichž dozorem
jsme vypouštěli
„chovance“ ze sta-
nice handicapova-
ných zvířat. Poté
následovala pro-
cházka a krátká
přednáška o pří-
rodní rezervaci
Hrbáčkovy tůně.
Během procházky
jsme tu a tam
zaměřili daleko-
hled na vzdáleněj-
šího ptáčka - zpě-
váčka a současně
jsme poznávali
hlasy ptáků a žab. 

Kromě výše uvedených akcí
byla ještě v budově muzea B.
Hrozného instalována výstava
Ovocné stromy v české krajině,

která v základních rysech sezná-
mila s ovocnářstvím v Polabí.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

S ptačí budkou na Čihadla 
- výběr budky

Tulipány v Průhonicích - svačina

Za ptačím zpěvem do Byšiček - lov s dalekohledem

Co mě trápí
Voda je základ života. To není

fráze. Zlé je, že více než třetina
obyvatel na naší planetě žije na
územích, kde je voda vzácností.
Situace se spíše zhoršuje. Pouště
se rozšiřují a velká jezera zmenšu-
jí svůj povrch. Katastrofických
rozměrů dosáhl tento stav v afric-
kém Sahelu. A nejen tam. Za
mnohé si však může člověk sám.
Kácí pralesy, vysouší bažiny,
narovnává koryta řek a porušuje
tisíciletími vytvářenou přírodní
rovnováhu.

Ani my se nechováme rozum-
něji. Stačí se jen podívat do sta-
rých map a začíst do historických
pramenů, abychom zjistili, co
jsme i u nás pokazili. I my jsme
vykáceli většinu lesů, vysušili
kdejakou bažinu, narovnali koryta
řek, zrušili mnoho rybníků, které
založili naši rozumní předkové.
Rozoráním mezí, používáním
těžké zemědělské mechanizace,
ústupem od dříve převládajícího
hnojení statkovými hnojivy
a nevhodným střídáním osevních
postupů jsme výrazně zmenšili
jímací schopnost půdy. Voda nám
mnohde odtéká bez užitku do
potoků a řek a splavuje úrodnou
ornici. Nebývalé záplavy v pos-
lední době jsou toho důsledkem.

Lysá netvoří výjimku. Labe
svými četnými meandry, tůněmi
a každoročně zaplavovanými luž-

ními lesy a loukami bylo velkou
zásobárnou vody a přirozenou
ochranou proti povodním. To vše
dnes téměř zmizelo. Délka řeky
byla zkrácena na třetinu, část tůní
zasypána. Zmizelo i osm velkých
rybníků s poetickými jmény
Hladoměř, Starolyský, Zrcadlo,
Pustý a další. Zmizely rozsáhlé
bažiny Zmatov mezi Byšičkami
a městem. Hrabanovská černava
byla částečně odvodněna a tím
vymizela i značná část vzácných
rostlin. Z půdy se vytratil humus,
který výrazně zvyšuje retenční
schopnost zeminy. Na mnohém se
podepsala i nedávná doba neuvá-
žené zemědělské kolektivizace.
Proto by bylo třeba začít s navrá-
cením přírody do původního stavu
všude tam, kde je to možné.

První vlaštovky se již objevují,
alespoň v případě rybníků. Byl
vybudován rybník na levé straně
silnice do Dvorců, rybník pro
rybáře u milovické vlečky, vodní
nádrž po pískovně v Litoli a začí-
ná se také obnovovat dříve největ-
ší rybník Hladoměř při silnici do
Staré Lysé. Dík za to všem, kteří
se o to zasloužili, především panu
Václavu Charamzovi a RNDr. Mi-
roslavu Coubalovi. Jen je třeba víc
takových akcí. I u nás bude voda
jednou vzácná.

Václav Mrkvička,
občanské sdružení Lyský region

Listí poletovalo vzduchem.
Štěbetání ptactva sotva přehlušilo
kvílení meluzíny v korunách
podřimujících stromů a větve se
ohýbaly v mocných poryvech
větru. Podobajíce se pažím, zoufa-
le vzývaly mdlé slunce.

Uprostřed hvozdu stál ztrouch-
nivělý pařez. Mrtvý, zmrzačený
strom se zářezy věků v rozpadají-
cí se kůře.

Když sem na konci zimy přišla
ta dívka, les zajásal. Vlasy jako
červeň vycházející luny si zbrkle
odhrnovala z čela. Lehce našlapo-
vala v mnohokrát zašívaných san-
dálkách po zmrzlé půdě. Tmavé
šaty se nechaly unášet větrem
a halily dívčiny útlé boky. Šla jen
tak, s chlebníkem hozeným přes
rameno. Na krku jí visela kovová
spirála, symbol věků dávno pře-
šlých. Co chvíli ji dívčina pevně
sevřela v ruce, dlaně pak třela
o sebe, promodralé rty těžko nuti-
la k šeptání zaklínadel. Až upřela
jasné oči ke starému pařezu.
Nechtěla jít dál, snad ani nemo-
hla, proto objala ruinu dávno
mocného stromu a splynula s ní.

Když les tichl, stíny ztmavly
a větve se klaněly dobré vladařce

noci, vánek stále cuchal dívčiny
rusé kadeře. A ona se tiskla k mrt-
vému stromu, víčka padala dolů
a znovu se křečovitě zvedala, již
z posledních sil. Děvče drmolilo
písně z Mabinogi a pařez lačně
naslouchal.

Ráno je nalezli v těsném objetí.
Dívku odvezli a les zanaříkal.
Přesto jakoby rány uplynulých
věků na těle mrtvého stromu kdosi
vyhladil. A on šťastně nastavoval
vrásčitou tvář chladnému vánku
nového dne.

Sníh roztál a země se znovu
nadechla. Poslední ledové kry
byly odnášeny silným říčním
proudem a zlaté šlahouny slunce
již hřály mnohem víc. V záhybech
starého pařezu začala klíčit seme-
na rostlin jarního času. A v létě,
v létě už popraskané torzo stromu
hladily a objímaly barevné květy. 

Tu dívku již nikdo nikdy
nespatřil. Ale na starý pařez upro-
střed lesa nyní upínají jasné oči
všichni tvorové. A srdce jim plesá.
Vězte, i ztrouchnivělá těla dávno
mocných bytostí můžou pocítit
záblesk života.

Jarmila Lejčková,
OA Lysá nad Labem

Mrtvý strom
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Profireal, a.s. přijme zprostředkovatele finančních 
půjček pro oblast Lysá nad Labem a okolí

Nabízíme: žádaný a dobře prodejný produkt, kompletní zaškole-
ní, motivační programy, zázemí stabilní a úspěšné společnosti.

Pro info volejte: 321 719 730 nebo 737 174 020 p. Kubeš
www.profireal.cz

Lékařská služba první pomoci organizovaná 
Středočeským krajem - oblast Nymburk - Lysá nad Labem

PRO DĚTI A DOROST

Akutní ošetření po ordinačních
hodinách v oblasti Lysá nad
Labem - Milovice je mimo to ještě
zajištěno, ale pouze pro registrova-
né dětské pacienty těchto lékařů:
MUDr. Dáňová, MUDr. Dalecký,
MUDr. Čerňanská, MUDr.
Chocholová, MUDr. Matasová, dle
měsíčního rozpisu, který vychází
pravidelně v lyských Listech, mi-
lovickém Echu. Informaci o zástu-
pech občané dostanou též na měst-
ské policii v Lysé nad Labem tel.:
325 552 065 či na internetu
www.webpark.cz/matasova.

Neregistrovaní pacienti si musí
vyhledat v naší oblasti akutní
lékařskou péči tak jako jiní obča-
né tohoto kraje, viz výše. Lékař
není sociální institucí a nemůže
zajišťovat dopravu pacienta na
vyšetření, pokud k tomu nejsou
zvlášť závažné důvody. Každý
lékařský výkon, který musí zdra-
votní pojišťovna proplácet, je bed-
livě sledován a lékař ho musí
umět zdůvodnit. Kromě toho
každý praktický lékař má nastave-
ny limity na výkony a na léčiva.
Ty nesmí překročit, jinak je zdra-
votní pojišťovnou sankcionován.

Tato pravidla si praktičtí lékaři
ani zdravotní pojišťovny nevy-
mysleli. Jsou daná zákonem a pat-
řičnými vyhláškami a je nutno je
respektovat.

Bohužel z tohoto systému
vypadl pacient, takže ten se často
domnívá, že se ho to netýká
a „užívá si zdravotní péče“ - mění
lékaře, střídá specialisty, vynucuje
si vyšetření, požaduje napsání
léků, které pak neužívá., zbytečně
a příliš často navštěvuje lékaře.
Proč ne, když to on neplatí. Sank-
ce za takového „dobrého pacien-
ta“ obdrží právě jeho praktický
lékař. Naštěstí takových pacientů
není většina, ale ti, co jsou, doká-
ží lékaři život pěkně znepříjemnit.
O tom by mohl každý z nás vyprá-
vět... Od ledna letošního roku jsou
pro lékaře a všechny poskytovate-
le zdravotní péče nastavena ještě
tvrdší pravidla. Zdravotní péče je
tedy v naší oblasti zajištěna tak
jako jinde v republice, naši regist-
rovaní pacienti jsou na tom o něco
lépe, díky soukromé aktivitě výše
jmenovaných lékařů, ale ta nemů-
že být zneužívána.

MUDr. Jana Matasová

Adresa Provozovatel Telefon Ordinační doba Ordinační doba 
po-pá so-ne, svátky

Kolín Kolín, Žižkova 146, Obl. nemocnice 321 756 111
areál nemocnice, Kolín, a.s. 321 756 410 17.00-22.00 08.00-22.00
dětské oddělení

Ml. Boleslav Ml. Boleslav, Havlíčkova 447,
areál nemocnice, Obl. nemocnice 326 742 717 17.00-22.00 08.00-22.00
dětské oddělení Ml. Boleslav, a.s.

Smíšená pohotovost
ordinace - všední dny so-ne, svátky telefon návštěvní služba

Nymburk, Smetanova 55, Obecní dům 16,00-7,00 7,00-7,00 325 518 111 ano

Městec Králové, Dr. Beneše 343 17,00-7,00 7,00-7,00 325 643 155 ne

Kolín, Žižkova 146, areál nemocnice 17,00-22,00 7,00-7,00 321 756 111 ano

Mladá Boleslav, Laurinova 333 17,00-7,00 7,00-7,00 326 706 029 ne

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Červen 2006
Po 29.5. MUDr. Čerňanská

Út 30.5. MUDr. Matasová

St 31.5. MUDr. Chocholová

Čt 1.6. MUDr. Pokorná

Pá 2.6. MUDr. Chocholová

So 3.6. MUDr. Čerňanská

Ne 4.6. MUDr. Pokorná

Po 5.6. MUDr. Čerňanská

Út 6.6. MUDr. Matasová

St 7.6. MUDr. Chocholová

Čt 8.6. MUDr. Pokorná

Pá 9.6. MUDr. Čerňanská

So 10.6. MUDr. Matasová

Ne 11.6. MUDr. Matasová

Po 12.6. MUDr. Čerňanská

Út 13.6. MUDr. Matasová

St 14.6. MUDr. Chocholová

Čt 15.6. MUDr. Pokorná

Pá 16.6. MUDr. Matasová

So 17.6. MUDr. Pokorná

Ne 18.6. MUDr. Čerňanská

Po 19.6. MUDr. Matasová

Út 20.6. MUDr. Matasová

St 21.6. MUDr. Chocholová

Čt 22.6. MUDr. Pokorná

Pá 23.6. MUDr. Čerňanská

So 24.6. MUDr. Chocholová

Ne 25.6. MUDr. Chocholová

Po 26.6. MUDr. Čerňanská

Út 27.6. MUDr. Čerňanská

St 28.6. MUDr. Chocholová

Čt 29.6. MUDr. Pokorná

Pá 30.6. MUDr. Chocholová

So 1.7. MUDr. Čerňanská

Ne 2.7. MUDr. Čerňanská

MUDr. Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 055, mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.: 325 553 751, mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577 274 - záznamník,

mobil: 607 746 211
ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice, tel.: 325 575 640 - záznamník 

ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště
So, Ne od 8 h - 17 hod. v ordinaci a od 17.00 hod. v místě bydliště

MUDr. Dáňová - zastupuje MUDr. Pokorná
ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 988,

mobil: 728 234 392
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Bomba ve škole
Jako v jiných městech i v Lysé

nad Labem čas od času dojde
k oznámení ,že někde vybuchne
bomba. V drtivé většině případů se
jedná o poplašnou zprávu,kterou
někdo zavolá na tísňovou linku.
Volá se z různých důvodů. Buď se
někomu nechce do školy, nebo se
snaží přerušit nějaké jednání
a nebo se jenom prostě baví. Tak
tomu bylo i dne 9. 5. 2006 v Lysé
nad Labem. Tento den v 9.20 hod.
oznámil anonym na tísňovou linku
112, že ve škole Komenského
v Lysé nad Labem vybuchne

v 11.00 hod. bomba. Anonym 
si v této chvíli vůbec neuvědomil,
co všechno svým telefonátem
způsobí. 

Po přijetí oznámení, operátor
linky 112 předal oznámení Policii
České republiky. Ihned poté při-
cházejí opatření, kdy je vyhlášen
poplach pro Integrovaný záchran-
ný systém. Na místo se dostaví
hasiči, záchranka, policisté
a strážníci městské policie.
Okamžitě je vyhlášena evakuace
všech osob, a to jak ze všech pro-
stor školy, tak z ordinací lékařů

a ze školní jídelny. Potom probíhá
kontrola všech prostor, zda se zde
někdo nenachází. V této době je
zároveň ohraničen ohrožený pro-
stor a hlídky policie a strážníků
městské policie do těchto míst
nikoho nepouštějí. Po provedení
těchto prvotních opatření se čeká
na příjezd policejního specialisty
se psem cvičeným na vyhledávání
výbušnin. Po jejich příjezdu je
opět provedena kontrola všech
prostor v areálu školy, a to s nega-
tivním výsledkem. Následuje zru-
šení všech opatření a všichni se

mohou vrátit zpět do školy. 
Tím to ale všechno nekončí.

Začíná vyšetřování, kdy na jeho
konci a po vyhodnocení důkazů je
jako pachatel zjištěn jeden ze žáků
speciální školy, který se k věci
doznal. A důvod jeho jednání?
Prostě se mu nechtělo učit. Vůbec
si neuvědomil, že svým jednáním
naplnil skutkovou podstatu trestné-
ho činu „Šíření poplašné zprávy“
dle § 199 tr. zákona. Vzhledem
k věku pachatele bude po ukon-
čení celého šetření věc odložena. 

Luděk Přibyl

Přijďte se informovat na nejlepší ceny
pojištění vozidel, domů a domácností do
naší nově otevřené kanceláře v Lysé n. L.

Masarykova ul. 1102 - v budově
Pečovatelské služby.

tel. 325-511801, 604-293150, 
721-701153

Přijďte se informovat 
na nejvýhodnější ceny povinného ručení 

a pojištění domácnosti, sleva až 13 %. 

Otevřeno vždy v pondělí a středu 
9-12 13-16,30.

Nejvýhodnější ceny 
povinného ručení 

a havarijního pojištění 
AKCE

Mimořádná sleva na pojištění vozidel 
Až 18 % - do 30. 6. 2006 

Prodej žákovských
výrobků

SOŠ a SOU v Lysé nad Labem
pořádá prodej žákovských výrobků

ve středu 14. 6. 2006 10.00 - 17.30 hod.
ve čtvrtek 15. 6. 2006 10.00 - 17.30 hod.
v pátek 16. 6. 2006 10.00 - 17.30 hod.
v přízemí Domova mládeže
SOŠ a SOU v Lysé nad Labem,
Přemyslova 592.

Prodej letních výrobků a modelů 
z módních přehlídek. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rekreační areál (bývalý pionýrský areál) - Provozní řád

Provozní doba:
Areál je otevřen denně od 9.00 do 21.00 hodin.
Dopoledne od pondělí do pátku od 9.00 do 12.00 hodin, je využí-
ván přednostně odborným učilištěm.
U správce areálu p. Nováka je možná rezervace určitého hřiště na tel.
325 553 136 nebo mobil 728 720 654.
V areálu je zakázána konzumace alkoholu a užívání návykových
látek, manipulace s otevřeným ohněm a vstup se psy. Jízdní kola patří
do stojanu u vchodu. Jízda po areálu je zakázána. Návštěvníci se řídí
pokyny správce areálu. Není dovoleno jakkoli poškozovat hřiště a
vybavení. Vstup pouze na vlastní nebezpečí!
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Na začátku sezóny
V dubnu zahájil Tenisový klub

Lysá nad Labem letní sezónu roku
2006. Sezóna to bude v několika
směrech mimořádná.

Závodní družstvo dospělých se
druhým rokem pokusí o postup
z krajské soutěže IV. třídy. Pod
vedením nehrajícího kapitána
Jaroslava Svobody, který však
v případě potřeby může nastoupit
i jako hráč, družstvo sehraje na
domácích dvorcích v Jaromí-
rových sadech svá utkání 6. a 20.
května a 24. června. Začátky
jsou v 9.00 hodin.

Tenisová školička dětí bude
i letos pokračovat v tenisové
výuce malých dětí od 6 do 12 let.
Děti se scházejí ke společnému
výcviku pod vedením tří trenérů
každý týden od května do polovi-
ny října s výjimkou prázdnino-
vých měsíců. Letos však plánuje-
me dětské tenisové soustředění
v druhém srpnovém týdnu.

Nejdůležitější práce nás ale
čeká na podzim, kdy začneme
s generální rekonstrukcí dvorců.

Rekonstrukce a modernizace areá-
lu by nebyla možná bez pomoci
Městského úřadu Lysá nad Labem
a bez grantu poskytnutého 
Krajským úřadem Středočeského
kraje.

Na našich dvorcích uvítáme
v odpoledních hodinách a o víken-
dech i dopoledne všechny zájemce
o rekreační hraní. Nabízíme jim
krásné tenisové prostředí i přijatel-
ný pronájem. Informace o mož-
nostech rekreačního i dětského
hraní podají členové výboru nejlé-
pe v podvečerních hodinách na
dvorcích.

Je snad vhodné připomenout,
že lyský tenisový klub patří ke
klubům menším, ale začínaly
u nás hrát lyské děti, které se
časem staly úspěšnými v krajském
a některé i republikovém měřítku.
V devadesátileté historii jsme měli
i úspěšné hráče v kategorii dospě-
lých i veteránů.

Mgr. Bedřich Stehno,
předseda Tenisového klubu

Lysá nad Labem

Motto: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem!“

Výuka jazyků, Masarykova ulice 299, 289 22 Lysá n.L.
(u nádraží vedle prodejny potravin)

ANGLIČTINA - NĚMČINA - RUŠTINA -
ČEŠTINA - FRANCOUZŠTINA - ITALŠTINA -

ŠPANĚLŠTINA

jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

● standardní a intenzivní kurzy pro začátečníky i pokročilé 
- pro děti (doučovací a rozšiřující) i dospělé 

● příprava ke státním a mezinárodním zkouškám 
● firemní, dětské a víkendové kurzy
● výuka v malých skupinách s kvalifikovanými lektory
● konverzace s rodilými mluvčími
● čeština pro cizince 

Začátek výuky: září 2006!

Bližší informace:
AJ - kont. osoba: Mgr. Petr Otradovský, tel.: 325 551 498,

728 678 993, e-mail: p.otradovsky@seznam.cz
NJ, RJ, FJ, IJ a ČJ pro cizince - kont. osoba:

PhDr. Dana Papáčková, tel.: 325 551 882, 602 620 151
e-mail: d.papackova@seznam.cz

Cena kurzu: předškoláci: 40,- Kč/hod, žáci a studenti 
60,- Kč/hod, dospělí 80,- Kč/hod.

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Přihlášky k vyzvednutí v prodejně prádla proti poliklinice,
v knihkupectví „Cesta“ u Plusu nebo přímo v jazykové škole.

Termín uzávěrky 1. 9. 2006!

Prázdninové cvičení!!!
Prázdninové cvičení žen a dívek (Aerobik mix,

Bodystyling, P - CLASS)

se bude konat každé prázdninové pondělí
v tělocvičně v nové škole v Lysé nad Labem

KDE? Nová tělocvična nové školy v Lysé nad
Labem

KDY? Každé pondělí od 10.7. - 4.9.2006
20,00 hod. - 21,15 hod.

CVIČITELKA? Hana Houžvičková, mezinárodní licence -
certifikát FISSAF

PROGRAM? Aerobik mix, Bodystyling, P - CLASS
(pro mírně a středně pokročilé) = kondičně
posilovači cvičení

S SEBOU? Karimatku, sportovní obuv na přezutí, pití,
dobrou náladu

INFORMACE? Cv. Houžvičková Hana, tel. 721 658 766 
(večer)

Začínáme 10. 7. 2006 ve 20.00 hod.PŘIJEDE POUŤ!  21. - 26. 6. 2006
se mohou již tradičně děti povozit, letos budou 

ovšem atrakce z důvodu rekonstrukce Husova náměstí
umístěny v prostoru za benzinovou stanicí.
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Národní tradice - sokolské slety

Letos se připravujeme již na XIV.
Všesokolský slet, který se bude
konat opět v Praze na strahovském
stadionu Evžena Rošického ve
dnech 1. až 6. července. Slavnostní
zahájení bude večer v Sazka Aréně.
Hned druhý den dopoledne pozdraví
Pražany všichni účastníci z naší
republiky i zahraničí ve sletovém
průvodu. V hromadných skladbách
se cvičenci představí ve středu 
5. července večer prvním progra-
mem a zakončení sletu bude ve čtvr-
tek 6. července odpoledne druhým
programem.

Poprvé vpochodovali sokolové
do pražských ulic dne 18. června
1882, v roce dvacátého výročí zalo-
žení Sokola, ve společném průvodu
a na Střeleckém ostrově předvedli
ukázky společných cvičení. Bylo to
poprvé v dějinách tělesné výchovy,
kdy současně cvičilo 740 mužů pod

vedením zakladatele Sokola Dr. Mi-
roslava Tyrše. Tenkrát se necvičilo
při hudebním doprovodu, ale rytmus
udával sám Tyrš údery holí. Toto vy-
stoupení bylo také obohaceno ukáz-
kami cvičení na nářadí, šermu a zá-
pasu. Celá akce se zapsala do dějin
Sokolstva jako I. Sokolský slet.

Od té doby se slety staly celoná-
rodní slavností. Konaly se často
v období pohnutých chvil našich
dějin. Za Rakousko-uherské monar-
chie povzbuzovaly národ v boji za
vlastní svébytnost a v pozdějších
letech se staly demonstrací proti
nastupujícím diktaturám (1938
a 1948).

Ke cti naší jednoty je účast lys-

kých sokolů již na II. Sletu konaném
v roce 1891 v Praze v Královské
oboře během jubilejní výstavy. Od
té doby se naše jednota zúčastňova-
la všech dalších sletů. 

V průběhu komunistické éry
organizovali sokolské hnutí sestry
a bratři ve svobodném světě a pořá-
dali také pravidelně slety zahranič-
ního Sokola. Posledního, který se
konal v roce 1990 v Paříži, se
zúčastnili ve velkém počtu již také
sokolové z Lysé. Reprezentovali
jsme naše město jednou z největších
výprav z Československé republiky. 

Přerušená tradice byla znovu
obnovena v naší zemi XII.
Všesokolským sletem v roce 1994,
který se konal na velkém sletovém
stadionu na Strahově.

Hlavním záměrem letošního sletu
je prohloubení současné moderní
tělocvičné a sportovní činnosti urče-
né pro volný čas se zaměřením na
všestrannost. Je založen na zásadách
dobrovolnosti a přístupnosti pro

každého bez omezení v duchu svě-
tového hnutí sportu pro všechny.
Proto i sletové skladby byly připra-
veny tak, aby se jich mohli zúčastnit
podle zájmu a fyzické zdatnosti cvi-
čenci všech věkových kategorií.
Prostná cvičení, která v převážné
většině tvoří obsah jednotlivých
skladeb, mají zejména pro děti neza-
stupitelný význam, neboť jejich pro-
střednictvím se rozvíjí obratnost,
síla, smysl pro kázeň, vytrvalost
a další pohybové dovednosti. Kromě
hromadných skladeb se v průběhu
sletového roku uskutečnily mnohé
sportovní a turistické akce.

Nechť je tedy tento slet pro cvi-
čence i diváky příjemným zážitkem!

Mladí fotbalisté Slovanu Lysá 
úspěšně reprezentují

Výběr talentovaných fotbalistů Okresního fotbalového svazu
Nymburk, narozených v roce 1993, dosáhl vynikajícího úspěchu.
Probojoval se mezi osm družstev do republikového finále, které se
hraje od 29. do 31. 5. 2006 v Jakubčicích a Vítkově na Opavsku.
V sedmnáctičlenném hráčském kádru je pět hráčů našeho klubu, a to
brankář Novák Ondřej a v poli Cáska Jaromír, Doležal Zdeněk,
Hodboď Dominik a Šťastný David. To je nejpočetnější skupina z pěti
okresních klubů, které mají ve výběru své žáky. Jaká byla cesta
k tomuto úspěchu? Nejprve zvítězili ve skupině okresů Nymburk,
Kolín a Kutná Hora, kde se hrálo dvoukolově. Utkání s Kolínem bylo
sehráno na našem stadionu. Postoupili do krajského finále, obsadili
druhé místo, které znamenalo postup do baráže proti OFS České
Budějovice a na stadionu Marily Příbram zvítězili 1:0.

Je vidět, že náš klub se rozhodl správně, když za svoji prioritu má
výchovu mladých fotbalistů. První výsledky se dostavují. Uznání
patří všem našim trenérům a vedoucím z řad rodičů, kteří se obětavě
a bezplatně o výchovu mladých fotbalistů starají. Nejmenuji je úmy-
slně, abych náhodou na někoho nezapomněl a těm, kterých se to týká
za fotbalový klub Slovan Lysá děkujeme. Vydržte!

Urban Jaroslav, sekretář

Co nás tedy čeká v prvním červencovém týdnu v Praze?

Slavnostní zahájení sletu 1. července   19,00 Sazka Aréna

Sletový průvod Prahou 2. července   10,00 Centrum Prahy

I. program - večerní 5. července   21,00 Stadion
Evžena Rošického

II. program - odpolední 6. července   14,00 Stadion 
(zakončení Evžena Rošického
XIV. Všesokolského sletu 2006)

Tělocvičná jednota Sokol v Lysé nad Labem Vás zve 
- pojeďte s námi na slet!

Pořádáme autobusový zájezd na II. program ve čtvrtek 6. července. ● Cena
vstupenky 200,- Kč. ● Doprava tam a zpět 100,- Kč (člen Sokola 50,- Kč) 
● Odjezd v 11 hodin (bude upřesněn), z parkoviště před Marketem u kina.

V prosinci 2005 byla České obci sokolské udělena Cena Pierra de
Cubertain Mezinárodním výborem pro Fair play při UNESCO.

Vladimír Černohorský, místostarosta T.J. 
a Jaroslav Denemark, starosta T.J.


